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RESUMO 
 
Este trabalho tem o intuito de investigar a evolução do Transtorno de Personalidade 
Antissocial, ou seja, busca evidenciar seu possível progresso desde a infância, 
passando pela adolescência até chegar à vida adulta, época em que ocorre o 
diagnóstico de TPA, sendo este o seu objetivo geral. A pergunta problema deste 
trabalho pretende responder de que maneira se dá essa evolução. No embasamento 
teórico, são apresentados os principais conceitos relacionados à personalidade no 
indivíduo, baseando-se em duas específicas abordagens da psicologia e seus 
teóricos mais reconhecidos, neste caso, a abordagem psicanalítica e a abordagem 
comportamental. Referencia-se sobre questões relacionadas ao desenvolvimento 
psicossocial da infância e adolescência, citando a diferenciação do normal x o 
patológico nestas respectivas fases. Por fim, expõem-se os devidos critérios 
diagnósticos e características do transtorno de personalidade antissocial, relatando 
as possíveis explicações para o referido transtorno. Sendo assim, a análise pretende 
proporcionar um entendimento acerca da forma como se deu a evolução do 
transtorno de personalidade antissocial e que fatores contribuíram para essa 
evolução, dando resposta à pergunta problema. Portanto, pode-se obter como 
resultado, analisando o transtorno de uma perspectiva que envolve os fatores 
sociais e os padrões de parentalidade da infância, que a possível evolução ocorre 
inicialmente com o transtorno opositivo desafiador seguindo para transtorno de 
conduta na sequência, culminando no TPA na vida adulta. A metodologia deste 
trabalho é de pesquisa bibliográfica qualitativa, já que o mesmo foi elaborado 
através de livros, artigos científicos e referenciais teóricos atuais. 
 
Palavras-chaves: Transtorno de personalidade antissocial, TPA, evolução, infância, 
vida adulta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 
 

This work intends to investigate the evolution of the Antisocial Personality Disorder, 
that is, it seeks to evidence its possible progress from childhood, through 
adolescence to adulthood, at which time the diagnosis of APT occurs, this being his 
general objective. The problem’s question of this work intends to respond in what 
way this evolution occurs. In the theoretical basis, the main concepts related to the 
personality in the individual are presented, being based on two specific approaches 
of the psychology and its more recognized theorists, in this case, the psychoanalytic 
approach and the behavioral approach. It also brings references on issues related to 
the psychosocial development of childhood and adolescence, citing the differentiation 
of normal x pathological in these respective phases. Finally, we present the 
necessary diagnostic criteria and characteristics of the antisocial personality disorder, 
reporting the possible explanations for this disorder and the forms of treatment,. 
Thus, the analysis intends to provide an understanding about the evolution of 
antisocial personality disorder and what factors contributed to this evolution, 
answering the problem’s question. Therefore, one can derive as a result, analyzing 
the disorder from a perspective involving the social factors and the parenting patterns 
of childhood, that the possible evolution initially occurs with the challenging 
oppositional disorder following to conduct disorder in the sequence, culminating in 
the TPA In adult life. The methodology of this work is qualitative bibliographical 
research, since it was elaborated through books, scientific articles and current 
theoretical references. 
 
Key words: Antisocial personality disorder, APD, evolution, childhood, adult life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso traz evidências sobre o Transtorno 

de Personalidade Antissocial e busca apresentar sua possível evolução da infância 

até a vida adulta, diante da grande abrangência de fatores que o referido transtorno 

implica, principalmente, na saúde mental das pessoas que estão envolvidas e 

convivem com os indivíduos diagnosticados. 

O referencial teórico traz os conceitos da personalidade, sendo essa, ícone 

chave para a definição deste transtorno antissocial, descrevendo as estruturas e 

desenvolvimento da personalidade no indivíduo através dos principais teóricos de 

duas diferentes abordagens da psicologia que explicam o referido transtorno, a 

abordagem psicanalítica e a comportamental. 

Descrevem-se também os aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil 

e adolescente, já que a infância e adolescência são épocas que refletem muito na 

questão da personalidade e, consequentemente, nos tipos de comportamentos que 

o indivíduo apresentará na vida adulta, neste caso, torna-se necessário descrever e 

diferenciar o desenvolvimento normal e sadio do patológico, de acordo com a 

psicopatologia. 

Após isso, são apresentados os critérios diagnósticos e questões relativas ao 

transtorno de personalidade antissocial, tendo por base as referências do DSM-V e 

CID10, buscando apontar de forma mais clara e científica, as características 

relacionadas aos indivíduos que apresentam este transtorno e outros pontos 

importantes a serem investigados, como as diferenças entre as definições 

englobadas de maneira geral, como os conceitos de “psicopata” e “serial killer”. 

Deste modo, a análise e discussão tem o objetivo de apresentar a evolução 

psicossocial do indivíduo desde sua infância, onde possivelmente ocorre o 

diagnostico do transtorno opositivo desafiador, passando pela adolescência, etapa 

na qual se dá o transtorno de conduta, até chegar à vida adulta, fase na qual ocorre 

o diagnosticado antissocial, tentando compreender o que pode ter ocorrido durante 

sua trajetória de vida para que o mesmo venha a receber esse diagnóstico e 

apresentar tipos de comportamentos que, geralmente, colocam em risco a vida e o 

bem-estar do próximo. 

Os indivíduos antissociais podem ser extremamente agressivos e impulsivos, 

tornando-se pessoas indesejadas no meio social, assim, como podem ser pessoas 
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aparentemente normais, que vivem em meio à sociedade, possuem emprego, 

família, filhos e vida social, porém se camuflam diante desses fatos e não 

transparecem seus desejos internos, ficando sob baixa suspeita. Porém, podem 

também apresentar apenas desajustes sociais, sem representar grandes perigos 

para a sociedade, além de uma conturbada vida psíquica que agrava muito suas 

relações e sua saúde mental. 

O termo “psicopata” (antigamente intitulado ao referido transtorno) ainda é 

muito utilizado pela população e causa grande impacto, pois, de fato, é comumente 

associado a casos de assassinato e violência, como a mídia veicula constantemente 

em seus noticiários. Porém, pouco sabe a população sobre a realidade de indivíduos 

psicopatas, como se desenvolveram e o que os levou a apresentar esses tipos de 

comportamentos que os fazem pessoas tão diferentes e, muitas vezes, temidas. 

Os psicopatas são considerados seres frios, calculistas, manipuladores, com 

alto poder de persuasão, não respeitam regras e parâmetros e são capazes de fazer 

o que lhes convém para suprir suas necessidades físicas ou psicológicas. 

Tantos adjetivos negativos podem ter uma explicação, o que será abordado 

no decorrer deste trabalho, mas o que se sabe é que o tema é repleto de 

informações que podem ajudar a conhecer esse universo vivido por psicopatas. Isso 

também nos ajuda a identificá-los na sociedade e ter a chance de defesa e proteção 

diante deles, já que muitas pessoas acabam sofrendo graves consequências por 

terem, de fato, se envolvido com os mesmos ou somente terem seus caminhos 

cruzados por acaso. 

Já sabemos que indivíduos com distúrbio de personalidade antissocial podem 

ter diversos tipos de características e, dentre elas, estão as mais graves, que 

colocam em risco a vida, saúde mental e integridade física das pessoas que estão a 

sua volta e da população de modo geral. Isso gera um interesse em saber o 

seguinte: como se dá a evolução do transtorno de personalidade antissocial desde a 

infância à vida adulta? 

A importância da pesquisa relacionada ao transtorno antissocial é significativa 

por muitos aspectos, pois é interessante estudar e entender um pouco mais sobre 

esse assunto que tem despertado curiosidade na população através de casos e 

notícias que ocorrem na mídia e no dia-a-dia. 

Justifica-se a importância acadêmica e pessoal deste trabalho pelo fato de 

contribuir para o conhecimento e aprendizagem do tema que, despertado em sala de 
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aula, gerou o interesse de um estudo mais aprofundado a cerca do assunto, o que 

poderá auxiliar na melhor preparação do acadêmico caso tenha o objetivo de 

ingressar nesta área futuramente, como profissional da Psicologia Jurídica ou 

Forense, além de ampliar sua bagagem de conhecimento intelectual. 

A relevância social se estende ao fato de apresentar a sociedade e a quem 

possa interessar, um perfil psicológico do indivíduo que apresenta transtorno de 

personalidade antissocial e a sua evolução desde a infância até a vida adulta, 

oferecendo um conhecimento maior sobre o tema e, quem sabe assim, auxiliando na 

identificação deste indivíduo e no que fazer caso seja uma pessoa de seu convívio 

próximo. 

Já a relevância científica frisa a contribuição para o extenso acervo 

bibliográfico que envolve o tema, deixando a participação do referente trabalho como 

pesquisa bibliográfica para a área científica que estuda o assunto de transtorno de 

personalidade antissocial. 

Investigar a evolução do transtorno de personalidade antissocial desde a 

infância à vida adulta é o objetivo geral deste trabalho, que conta também com os 

seguintes objetivos específicos: contextualizar sobre os conceitos de personalidade 

nos indivíduos de modo geral de acordo com as abordagens psicanalítica e 

comportamental; diferenciar o desenvolvimento normal do patológico na infância e 

adolescência; referenciar os critérios diagnósticos e as características dos indivíduos 

com transtorno de personalidade antissocial e descrever a evolução do transtorno de 

personalidade antissocial no indivíduo. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta parte do trabalho abordará os principais assuntos relacionados ao tema, 

que contribuirão para um melhor entendimento acercada evolução do transtorno de 

personalidade antissocial. 

 

2.1.1 Considerações Sobre a Personalidade 

 

Muitos autores de diversas áreas da psicologia contribuíram para a análise e 

avaliação da formação da personalidade nos indivíduos, mas antes precisamos 

entender de forma mais ampla qual a definição de personalidade para 

posteriormente evidenciarmos a importância do seu estudo dentro da psicologia.        

Schultz e Schultz (2011) dizem que todos os indivíduos possuem uma 

personalidade e essa irá determinar o tipo de vida que a pessoa irá levar por todo o 

seu caminho, suas escolhas, seus relacionamentos íntimos, sociais e profissionais 

irão depender da sua personalidade para serem avaliados como um cidadão de 

sucesso ou fracassado.  

Muitos são os conceitos de personalidade e a palavra pode ser usada em 

vários sentidos, neste caso, os autores classificaram esse uso de duas maneiras, 

vejamos: 

 
O primeiro uso iguala o termo à habilidade ou à perícia social. A 
personalidade de um indivíduo é avaliada por meio da efetividade com que 
ele consegue eliciar reações positivas em uma variedade de pessoas em 
diferentes circunstâncias. É nesse sentido que a professora que se refere a 
um aluno como apresentando um problema de personalidade, 
provavelmente, está indicando que suas habilidades sociais não são 
adequadas para manter relações satisfatórias com os colegas e com a 
professora. O segundo uso considera a personalidade do indivíduo como 
consistindo-se na impressão mais destacada ou saliente que ele cria nos 
outros. Assim podemos dizer que uma pessoa tem uma “personalidade 
agressiva” ou uma “personalidade submissa” ou uma “personalidade 
temerosa” (HALL; LINDZEY; CAMPBEEL, 2000, p. 32). 
 

De acordo com Schultz e Schultz (2011), a personalidade pode ser 

considerada como aquilo que os outros vêm em nós, ou seja, o que transparecemos, 

nossas características visíveis e externas, entretanto o conceito não se baseia só 

nesse aspecto, do julgamento dos outros. A personalidade é muito mais que isso, é 
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o conjunto de nossas qualidades físicas, sociais e emocionais subjetivas. Algo mais 

profundo, não apenas uma “máscara” que as outras pessoas visualizam 

externamente. 

Muitas características compõem a personalidade no indivíduo. Existem as 

características permanentes e estáveis, que se baseiam no fato da personalidade 

ser variável a depender da situação vivenciada, apesar de cada um ter seu 

comportamento na maioria das vezes tido como resistente a situações inesperadas. 

Ou seja, uma pessoa que na maioria das vezes é calma pode sim ter seus 

momentos de exaltação ou pânico, entretanto isso não afetará na sua definição de 

personalidade já que as situações são interativas (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Segundo Roberths e Mroczek (2008) apud Feist; Feist e Roberts (2015, p. 4): 

 
Apesar de não haver uma definição única que seja aceita por todos os 
teóricos da personalidade, podemos dizer que personalidade é um padrão 
de traços relativamente permanentes e características únicas que dão 
consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Os traços 
contribuem para as diferenças individuais no comportamento, a consistência 
do comportamento ao longo do tempo e a estabilidade do comportamento 
nas diversas situações. Os traços podem ser únicos, comuns a algum grupo 
ou compartilhados pela espécie inteira, porém seu padrão é diferente em 
cada indivíduo. Assim, cada pessoa, embora seja como as outras em 
alguns aspectos, possui uma personalidade única. Características são 
qualidade peculiares de um indivíduo que incluem atributos como 
temperamento, psique e inteligência. 
 

As características peculiares sugerem que a personalidade pode mudar de 

acordo com certas situações, definindo a personalidade como “os aspectos internos 

e externos peculiares relativamente permanentes do caráter de uma pessoa que 

influenciam o comportamento em situações diferentes” (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011, 

p. 6). 

Deste modo, observamos que a personalidade pode ser considerada como a 

essência humana, aquilo que a pessoa de fato é, o que torna cada indivíduo 

diferente dos demais, já que cada um tem suas características internas e externas 

apresentadas de maneiras distintas (HALL; LINDZEY; CAMPBEEL, 2000). 

Segundo Schultz e Schultz (2011), cada pessoa sabe dizer o tipo de 

personalidade que possui, podendo se auto avaliar através de adjetivos, porém, a 

psicologia pretendeu tornar essa definição mais específica, já que existem muitos 

adjetivos e características que podem definir uma pessoa. Deste modo, a psicologia 

vem trabalhando na elaboração de testes psicológicos que buscam determinar de 

forma mais correta e concisa a personalidade dos indivíduos. 
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Sabe-se que a psicologia é considerada como ciência desde o final do século 

XIX, entretanto somente em 1930, essencialmente com o trabalho de Gordon Allport, 

o estudo da personalidade começou a ser abordado cientificamente (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2011). Desde então, muitos autores começaram a estudar o 

desenvolvimento da personalidade e quais os fatores estão envolvidos na sua 

formação.  

Deste modo, podemos determinar a relevância da avaliação da personalidade 

dentro da área da psicologia para a sociedade. Isso se faz através de testes 

psicológicos. Ressalta-se aí, a necessidade de haver certos princípios para analisar 

o resultado dos testes, sendo eles a confiabilidade e a validade (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2011). 

 A confiabilidade refere-se à possibilidade de que o indivíduo que realizou o 

teste possa não ter sido realista em suas respostas por algum motivo. Neste caso, 

existem métodos que podem medir a confiabilidade do resultado do teste, como por 

exemplo, o método teste-reteste, que recomenda na aplicação do teste por duas 

vezes no mesmo indivíduo, comparando as pontuações e correlacionando-as. Deste 

modo, quanto mais próximos forem os coeficientes dos dois testes, mais confiável 

será o resultado, caso contrário não haverá a confiabilidade. O método de formas 

equivalentes sugere que sejam elaborados dois testes semelhantes e que quanto 

maior seja o coeficiente em ambos, maior seja a confiabilidade. Já o método de duas 

metades indica que o teste seja avaliado e comparado em suas metades, e quanto 

mais próximos estiverem os resultados, maior será a confiabilidade (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2011). 

Segundo Holmes (1997), a validade refere-se verificação de que o teste 

aplicado esteja realmente medindo aquilo que foi pretendido, ou seja, se um teste de 

ansiedade mede realmente o nível de ansiedade de um indivíduo ou um teste 

cognitivo irá realmente avaliar a cognição. Para isso é necessário que seja analisado 

e avaliado muito bem pelo psicólogo o intuito do teste antes mesmo de ser aplicado. 

Existem três tipos de validade. A validade de previsão tem por base prever o 

comportamento futuro através da pontuação do indivíduo, analisando seu resultado 

com a maioria da porcentagem medida anteriormente, que é tida como parâmetro. A 

validade de conteúdo sugere que o psicólogo avalie item por item para analisar se o 

teste irá corresponder com o que pretende medir. Já a validade de constructo tem 

por princípio analisar se um teste tem a capacidade de medir o que se pretende 
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através de um componente hipotético. Sendo assim, correlacionam-se os resultados 

com testes semelhantes para conferir a validade do novo teste. 

Existe uma variedade de métodos de avaliação que auxiliam na definição do 

tipo de personalidade de um indivíduo, assim como determinar algum possível 

problema na personalidade ou tipo de transtorno. Os métodos podem ser inventários 

objetivos ou de personalidade (autorrelato), técnicas projetivas, entrevistas clínicas, 

procedimentos de avaliação comportamental e amostragem de ideias e 

experiências. 

Schultz e Schultz (2011) relatam que o inventário de personalidade é um 

método que sugere as pessoas responder situações. Dois testes se incluem nesse 

método como os mais utilizados: O Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

(MMPI) visa identificar problemas perguntas sobre si mesmas, viabilizando 

expressar suas atitudes e sensações diante várias de personalidade e auxiliar em 

orientações vocacional e pessoal, além de determinar a diferença entre neuróticos e 

psicóticos e diferenciar pessoas sadias de emocionalmente perturbadas. Já o 

California Psychological Inventory (CPI) busca evidenciar a sociabilidade, domínio, 

autocontrole, autoaceitação e responsabilidade dos indivíduos. 

Holmes (1997) destaca as técnicas projetivas, que foram elaboradas por 

psicólogos clínicos e buscam investigar a parte inconsciente do indivíduo. Os testes 

são organizados de maneira que os indivíduos projetem seu lado invisível da 

personalidade, que às vezes não são demonstrados de forma consciente, como 

seus medos, necessidades e valores. Embora estes tipos de testes tenham uma 

confiabilidade baixa por serem subjetivos, são muito utilizados e os mais conhecidos 

são a Técnica de Borrão de Rorschach, que se resume em observar a interpretação 

do indivíduo diante de cartões com borrões, questionando-o sobre o que ele vê e 

observando seus comportamentos diante das respostas, e o Teste de Percepção 

Temática (TAT), utilizado para também observar a interpretação do indivíduo diante 

de cartões com imagens sugestivas, onde o participante deve elaborar uma história 

para cada figura e, diante disso, o psicólogo determinará fatores e aspectos 

relacionados a essa interpretação.   

A entrevista clínica é importante pelo fato de poder melhor complementar e 

contribuir na análise da personalidade do indivíduo, pois permite um diálogo aberto 

onde o psicólogo pode fazer várias perguntas focadas, voltadas ao passado ou 
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futuro do paciente, questionando suas emoções, relacionamentos e o que mais for 

necessário para uma melhor avaliação do caso (HOLMES, 1997). 

A avaliação comportamental consiste em avaliar o comportamento do 

indivíduo diante de determinadas situações, podendo ser ainda mais concisa se o 

observador já conhecer seu paciente a ponto de verificar uma consistência em seus 

comportamentos (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Já a amostragem de ideias e experiências, segundo Schultz e Schultz (2011)é 

geralmente utilizada em grupos, porém pode ser utilizada individualmente, buscando 

que a pessoa anote ou grave suas ideias e experiências, ou seja, seus 

pensamentos, sensações ou estado de humor em determinados momentos, que 

serão posteriormente analisados pelo psicólogo. 

Sendo assim, apresentados os principais tipos de testes psicológicos 

utilizados para determinar uma personalidade, podemos observar a importância 

dentro da área da psicologia, já que para um indivíduo em tratamento clínico, de fato 

torna-se necessário uma avaliação mais clara e concisa, buscando diagnosticar 

algum transtorno ou comportamento que possa ser revertido para uma melhor 

qualidade de vida do paciente. 

 

2.1.1.1 O que é teoria da personalidade? 

 

Hall; Lindzey e Campbell (2000, p. 36), dizem que uma teoria da 

personalidade é “um conjunto de suposições relacionadas referentes aos fenômenos 

empíricos e as definições empíricas relevantes que permitem que o usuário passe 

da teoria abstrata para a observação empírica”. 

Para Feist; Feist e Roberts (2015) as teorias da personalidade giram em torno 

das próprias personalidades dos teóricos, ou seja, os teóricos formulam e 

desenvolvem suas teorias com base em suas vivências, porém isso não deve fazer 

de seus conceitos uma verdade absoluta, tendo em vista que há vários teóricos com 

diferentes estudos e definições do desenvolvimento da personalidade. 

Os mesmos autores sugerem ainda que uma teoria só é válida quando se 

dispõe de achados científicos, estudos que comprovem se aquilo é comprovado ou 

não, ou seja, geram pesquisa e são refutáveis. Consequentemente, organizam-se os 

dados desta pesquisa e direciona-se ao que deve ser feito, orienta a ação do 

paciente com base na linha de abordagem adotada. Ainda, as teorias devem ser 
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coerentes, claras, concisas e explícitas de uma maneira simples, as teorias não são 

iguais, entretanto aquela que se apresenta de maneira mais objetiva e clara será 

mais utilizada (FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015). 

Hall; Lindzey e Campbell (2000) dizem que as teorias da personalidade 

trazem complexidade ao abordar o comportamento humano através da elaboração 

da personalidade, chegando a citar também que, para alguns, pode faltar clareza na 

compreensão de algumas teorias devido à falta de objetividade 

Ou seja, uma teoria da personalidade busca apresentar ao leitor suas 

suposições acerca da personalidade, como ela se desenvolve, qual sua importância 

na evolução do indivíduo e abrir um leque de informações para a identificação de 

suas ideias e hipóteses, de acordo com cada teórico, já que cada área da psicologia 

apresenta teorias diferentes, com conceitos e definições que divergem. 

 

2.1.1.1.1 enfoque psicodinâmico e psicanálise de Sigmund Freud 

 

Sigmund Freud (1856-1939) é o maior representante da psicanálise, já que 

suas contribuições foram e são até hoje consideradas primordiais para o 

entendimento da personalidade e desenvolvimento humano, baseadas também em 

suas próprias experiências vivenciais. 

Para Freud, os elementos básicos da personalidade são os instintos ou 

pulsões, consideradas as forças que regem os comportamentos e uma energia 

fisiológica que une os desejos da mente às necessidades do corpo (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2011). 

 Deste modo, os instintos, segundo Schultz e Schultz (2011, p. 44) tem a 

seguinte definição: 

 
Os estímulos (fome ou sede, por exemplo) dos instintos são internos. 
Quando uma necessidade como a fome é despertada no corpo, ela gera 
uma situação de excitação fisiológica ou energia. A mente transforma essa 
energia corporal em um desejo. Desejo, então, é para Freud a 
representação mental da necessidade fisiológica, que é o instinto ou a força 
impulsora que motiva a pessoa a se comportar de uma forma que satisfaça 
a necessidade. 
 

Sobre os tipos de instintos, Freud designou-os em duas categorias: os de vida 

e os de morte. Os instintos de vida buscam garantir a sobrevivência, satisfazendo 

suas necessidades básicas de alimentação, respiração e sexuais e a energia 
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psíquica emitida pelo instinto de vida sexual é a libido, que busca o prazer. A 

representação da libido pode ser depositada em uma pessoa ou objeto, este ato é 

chamado de catexia, ou seja, se o indivíduo gosta do vizinho, por exemplo, ele 

mantém a libido catexizada nesta pessoa. Para Freud, o sexo é o instinto de vida 

mais importante para a personalidade. (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Segundo Schultz e Schultz (2011)os instintos de morte (ou destrutivos) 

afirmavam que tudo que é vivo se degenera e as pessoas apresentam 

inconscientemente o desejo de morrer. Esta teoria foi desenvolvida em seus últimos 

anos de vida, onde Freud apresentava problemas de saúde e relacionais. Ele definiu 

o impulso agressivo como um dos componentes deste instinto, que tem compulsão 

por subjugar, destruir e matar, fazendo com que a agressão se tornasse um fator na 

natureza humana tão incitador quanto o sexo. 

Sobre os níveis da personalidade, Freud, inicialmente, desenvolveu um 

primeiro conceito que se dividia em três níveis: o consciente, o pré-consciente e o 

inconsciente. O consciente seria o aspecto limitado da personalidade, pois 

demonstra apenas o cotidiano normal do indivíduo, contendo somente uma pequena 

parte de nossos pensamentos, sensações e lembranças. Para ele, a parte mais 

importante é o inconsciente, nela estão todas as forças propulsoras instintivas e 

incontroláveis do comportamento. E entre o consciente e o inconsciente se encontra 

o pré-consciente, considerado o depósito que não está ativo no momento, entretanto 

pode ser adentrado, resgatando lembranças, sensações e pensamentos. Mais tarde, 

Freud revisaria esses conceitos e traria novas ideias para esses níveis da 

personalidade, constituindo a personalidade pelos sistemas id, ego e superego, 

(SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

A teoria psicanalítica de Freud, segundo Hall; Lindzey e Campbell 

(2000)impõe que a personalidade é composta por id, ego e superego, as três 

grandes estruturas, tendo cada uma delas suas próprias funções, propriedades, 

componentes, princípios de operação e dinamismos e mecanismos, que interagem 

em conjunto para a formação dos comportamentos. 

O id é a matriz, o sistema original que gerou o ego e o superego e se baseia 

em tudo o que é psicológico e inato, como os instintos, o reservatório que fornece 

energia psíquica para o funcionamento dos outros dois sistemas. “Freud chamou o 

id de ‘a verdadeira realidade psíquica’ porque ele representa o mundo interno da 
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experiência subjetiva e não tem conhecimento da realidade objetiva” (HALL; 

LINDZEY; CAMPBELL, 2000, p. 53). 

O id funciona pelo princípio do prazer, ou seja, a forma de reduzir alguma 

tensão intolerável proveniente dos aumentos de energia dos processos corporais, 

fazendo com que o organismo volte a um nível de energia baixo e confortável. Esse 

princípio de retomada da energia e estabilidade da tensão evitando a dor e 

promovendo a recuperação do prazer ocorre por meio de dois processos: as ações 

reflexas e o processo primário (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

As ações reflexas são consideradas involuntárias e inatas, com o objetivo de 

reduzir a tensão imediatamente, como espirrar ou piscar. Já o processo primário 

tenta descarregar a tensão e satisfazer os impulsos instintivos através de um 

raciocínio infantil, de desejo ou fantasia, por exemplo, imaginar uma comida quando 

se está com fome. Porém, o processo primário sozinho não é capaz de reduzir a 

tensão, já que só de se imaginar a comida não haverá a ingestão do alimento e a 

saciedade da fome (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

Neste momento, segundo Schultz e Schultz (2011) desenvolve-se um novo 

processo psicológico, o processo secundário, formando uma nova estrutura do 

sistema da personalidade: o ego, que é o aspecto racional da personalidade e 

funciona de acordo com o princípio da realidade, orientando e controlando os 

instintos. Os princípios da realidade se opõem ao princípio do prazer operante do id, 

limitando as expressões dos instintos do mesmo. 

Desta forma, o ego é a estrutura racional, que faz com que os instintos do id 

não venham à tona, controlando impulsos inatos, como por exemplo, ter o 

pensamento de que pode deixar de sustentar a família se não permanecer em um 

emprego que o agrada, ou ainda, se relacionar com pessoas que você não gosta 

para satisfazer as demandas do id. Sendo assim, o ego racional controla o id a todo 

o momento (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Já o superego, para Hall; Lindzey e Campbell (2000, p. 54 e 55): 

 
Ele é o representante interno dos valores tradicionais e dos ideais da 
sociedade conforme interpretados para a criança pelos pais impostos por 
um sistema de recompensas e punições. O superego é a força moral da 
personalidade. Ele representa o ideal mais do que o real e busca a 
perfeição mais do que o prazer. Sua principal preocupação é decidir se 
alguma atitude é certa ou errada, para poder agir de acordo com os padrões 
morais autorizados pelos agentes da sociedade. 
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Os mesmos autores dizem ainda que o superego age de acordo com as 

recompensas e punições que os pais impuseram, por exemplo, uma criança tenta 

evitar os castigos e ganhar recompensas de acordo com o que foi lhe transmitido 

pelos seus pais, orientando assim o seu comportamento. O superego pode ser 

considerado como o componente social da personalidade (HALL; LINDZEY; 

CAMPBELL, 2000). 

Segundo Schultz e Schultz (2011), o ego conta com uma ameaça constante, 

a ansiedade, que pode ser frente à realidade, neurótica ou moral. A primeira, como 

já diz o nome, se refere ao medo de situações reais, por exemplo, incêndios, 

fenômenos da natureza ou animais selvagens. Esse tipo de ansiedade serve para 

orientar-nos a escapar ou buscar proteção diante dessas situações, exceto quando 

se torna patológica, privando o indivíduo de viver diante do temor de fatos reais, 

exemplo, uma pessoa não sair de casa por medo de ser atingido por um carro ou 

raio, ou não acender um fósforo por medo de provocar um incêndio.  

Segundo Freud, a ansiedade neurótica e moral são mais prejudicais a saúde 

mental, como referenciado pelos autores Schultz e Schultz (2011, p. 51): 

 
A ansiedade neurótica tem por base a infância, o conflito entre a gratificação 
instintiva e a realidade. As crianças em geral são punidas por expressar 
abertamente impulsos sexuais ou agressivos. Consequentemente, o desejo 
de satisfazer certos impulsos do id gera ansiedade. Essa ansiedade 
neurótica é um medo inconsciente de ser punido por exibir impulsivamente 
um comportamento dominado pelo id. Note que o medo não é dos instintos, 
mas do que pode acontecer como consequência de satisfazê-los. Isso se 
tornar um conflito entre o id e o ego, e a sua origem tem alguma base na 
realidade. 
A ansiedade moral resulta de um conflito entre o ego e o superego. 
Basicamente, é o medo da nossa consciência. [...] A ansiedade moral é 
proporcional ao grau de desenvolvimento do superego. Uma pessoa com 
uma consciência fortemente inibidora viverá um conflito maior do que 
aquela com um conjunto de diretrizes morais menos rigorosa. 
 

Hall; Lindzey e Campbell (2000) sugerem que a ansiedade pode ser 

considerada como um sinal de alerta para o ego diante de um perigo iminente, a 

ansiedade é um estado de tensão, advinda de fatores externos, que pode 

comprometer o ego caso ele não saiba lidar com este “medo” que a ansiedade 

provoca, seja ele baseado na realidade ou não e o indivíduo pode tomar algumas 

atitudes com relação a essa ansiedade, podendo fugir da região ameaçadora, 

reprimir o impulso perigoso ou satisfazer a voz da consciência. 

De acordo Freud (1933/1964) apud Feist; Feist e Roberts (2015, p. 24): 
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A ansiedade possibilita que o ego constantemente vigilante esteja alerta 
para os sinais de ameaça e perigo. O sinal de perigo iminente estimula a 
nos mobilizarmos para fuga ou defesa. 
A ansiedade também é autorreguladora, pois precipita a repressão, o que, 
por sua vez, reduz a dor da ansiedade. Se o ego não tivesse recurso para o 
comportamento defensivo, a ansiedade se tornaria intolerável. Os 
comportamentos defensivos, portanto servem a uma função útil protegendo 
o ego contra a dor da ansiedade. 
 

Deste modo, Freud conceituou mecanismos que tem a função de defender o 

ego deste perigo, os chamados mecanismos de defesa, que Hall; Lindzey e 

Campbell (2000) definem como medidas que o ego adota para aliviar a pressão da 

ansiedade. Ou ainda, Schultz e Schultz (2011, p. 51) os definem como “estratégias 

que o ego utiliza para se defender da ansiedade provocada pelos conflitos da vida 

cotidiana. Os mecanismos de defesa envolvem negações ou distorções da 

realidade”. 

Podemos conhecer alguns mecanismos de defesa de acordo com o quadro 1 

apresentado abaixo. 

 

Quadro 1- Alguns mecanismos de defesa freudianos 
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impulso do id transformando a energia instintiva 
em comportamentos socialmente aceitáveis. 

7����8 9�:���; � Schultz (2011, p. 52). 

 

A repressão é o mecanismo utilizado com mais frequência e mais importante. 

Este mecanismo tende a esquecer inconscientemente e involuntariamente um 
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evento constrangedor ou que trouxe sofrimento. Um exemplo seria, um homem que 

teve impulsos sexuais reprimidos fortemente pode apresentar impotência sexual por 

causa disso (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

 
Sempre que o ego é ameaçado por impulsos indesejáveis do id, ele se 
protege reprimindo esses impulsos; isto é; ele força os sentimentos 
ameaçadores para o inconsciente (Freud, 1925/1959a). Em muitos casos, a 
repressão é, então, perpetuada por toda a vida. [...] Nenhuma sociedade 
permite a expressão completa e desinibida de sexo e agressividade. 
Quando as crianças têm seus comportamentos hostis ou sexuais punidos 
ou suprimidos, elas aprendem a ficar ansiosas sempre que experimentam 
tais impulsos. Ainda que essa ansiedade raramente leve a uma repressão 
completa dos impulsos agressivos e sexuais, ela, com frequência, resulta 
em sua repressão parcial (FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015, p. 25). 
 

Hall, Lindzey e Campbell (2000) dizem que, depois de formadas, as 

repressões tornam-se difíceis de serem apagadas, pois a pessoa não pode ter a 

segurança de que o perigo não existe mais, somente se a repressão for trazida a 

consciência novamente para que possa ser testada à realidade, entretanto isso 

acaba gerando um círculo vicioso. Por isso, muitos adultos têm consigo medos 

infantis que não puderam ser testados à realidade e eliminados. Ou seja, para a 

repressão ser eliminada, o indivíduo deveria saber que uma lembrança ou ideia não 

representa mais perigo.  

A negação é um mecanismo que consiste em negar a existência de uma 

ameaça ou um evento traumático. Por exemplo, um paciente em estado terminal que 

nega a existência de sua doença, ou os pais que perderam um filho e negam a 

ocorrência da morte mantendo o quarto do ilho intacto, como se ele ainda estivesse 

presente (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Para a formação reativa, Schultz e Schultz (2011, p. 53) trazem a seguinte 

definição: 

 
Uma defesa contra um impulso perturbador é expressar ativamente o 
impulso oposto. Isso se chama formação reativa. Uma pessoa com fortes 
impulsos sexuais ameaçadores pode reprimi-los e substitui-los por 
comportamentos mais aceitáveis socialmente. Por exemplo, uma pessoa 
ameaçada por desejos sexuais pode revertê-los e se tornar um combatente 
radical da pornografia. Uma outra, perturbada por impulsos extremamente 
agressivos, pode ser tornar extremamente solícita e amigável. Portanto, a 
luxúria torna-se virtude e o ódio, amor, na mente inconsciente da pessoa 
que usa esse mecanismo. 
 

A projeção é definida por Hall; Lindzey e Campbell (2000, p. 64), como: 
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Esse mecanismo pelo qual a ansiedade neurótica ou moral é convertida em 
um medo objetivo é chamado de projeção. Tal conversão é feita facilmente, 
por que a fonte original tanto da ansiedade neurótica quanto da moral é o 
medo de ser castigado por um agente externo. Na projeção, alguém 
simplesmente diz: “Ela me odeia” em vez de “Eu a odeio” ou “Ele está me 
perseguindo” em vez de “Minha consciência está me perturbando”. A 
projeção geralmente tem um proposito duplo. Ela reduz a ansiedade ao 
substituir um perigo maior por um menor, e permite  que a pessoa que 
está projetando expresse seus impulsos sob o disfarce de defender-se dos 
inimigos. 
 

A regressão seria a reversão da libido a estágios anteriores durante 

momentos de estresse e ansiedade, sendo este um mecanismo de defesa mais 

identificado na infância, por exemplo, uma criança desmamada que ganhou um novo 

irmão pode apresentar o comportamento de pedir novamente para mamar no seio 

da mãe por conta do estresse provocado pela chegada do novo bebê e a 

necessidade de atenção. O adulto pode apresentar esse mecanismo diante de 

situações extremamente estressantes e buscar comportamentos primitivos e 

familiares, como ficar em posição fetal ou voltar para a casa da mãe em busca de 

proteção e acolhimento (FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015). 

Já a racionalização, de acordo com Schultz e Schultz (2011) envolve a 

racionalização de um comportamento afim de torná-lo mais aceitável e menos 

perturbador, como por exemplo, dar justificativas e desculpas que expliquem 

pensamentos ou situações ameaçadoras. Um exemplo seria uma pessoa que foi 

demitida de seu emprego racionalizar dizendo que o serviço nem era tão bom assim, 

ou o namorado teve a relação rompida pela amada, mas agora diz que ela era cheia 

de defeitos.  

O deslocamento, segundo Feist; Feist e Roberts (2015)acontece quando o 

indivíduo redireciona o impulso inaceitável a outras coisas ou objetos, fazendo com 

que o impulso original seja ocultado ou disfarçado. Por exemplo, uma mulher que 

está brava com seu esposo e acaba direcionando sua raiva na empregada, está 

descarregando sua tensão em outra pessoa, disfarçando o impulso original, 

inclusive, sem manifestar sentimento algum de raiva pela pessoa com quem está 

brava realmente, porém, diferentemente da formação reativa, não demonstra o 

impulso oposto (no caso seria amor ou alegria) pela pessoa que está lhe 

perturbando. 

De acordo com Schultz e Schultz (2011, p. 53 e 54) a sublimação seria o uma 

variável do deslocamento: 
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Enquanto o deslocamento envolve descobrir um objeto substituto para 
satisfazer os impulsos do id, a sublimação envolve a transformação destes. 
A energia instintiva é desviada para outros canais de expressão, que a 
sociedade considera aceitáveis e admiráveis. A energia sexual, por 
exemplo, pode ser transformada ou sublimada em comportamentos 
artisticamente criativos. Freud achava que muitas atividades humanas, 
principalmente as de natureza artística, são manifestações de impulsos do 
id que foram redirecionados para vazões socialmente aceitáveis. Assim 
como o deslocamento (do qual a sublimação é uma forma), a sublimação é 
uma conciliação. Como tal, ela não traz satisfação total, mas usa na 
criatividade a tensão não descarregada. 
 

Para finalizar, Freud tinha a seguinte ideia sobre os mecanismos de defesa e 

sua importância para nossa saúde psíquica: 

 
Para Freud, somos motivados e controlados por forças internas e externas 
das quais não estamos cientes e sobre as quais exercemos pouco controle 
racional. 
Existem situações em que a verdade sobre nós mesmos vem à tona, 
quando as defesas se rompem e não conseguem nos proteger. Isso ocorre 
em momentos de grande estresse ou quando se faz psicanálise. Quando as 
defesas falham, somos acometidos de uma ansiedade arrebatadora, nos 
sentimos desanimados, imprestáveis e deprimidos. Se essas defesas não 
forem recuperadas ou substituídas por outras novas, provavelmente 
desenvolveremos sintomas neuróticos ou psicóticos. Portanto, as defesas 
são necessárias para nossa saúde mental; não sobreviveríamos muito 
tempo sem elas (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011, p. 54). 
 

Segundo Schultz e Schultz (2011), Freud acreditava que, apesar de todos os 

comportamentos serem defensivos, nem todos os indivíduos usam as mesmas 

defesas de maneira igual. Somos motivados pelos impulsos do id, entretanto o ego e 

superego têm formações que diferem de acordo com nossas experiências e crenças 

morais. Por isso, nossa personalidade é formada de acordo com nossas próprias 

peculiaridades relacionadas com o círculo de pessoas e objetos com que 

convivemos durante a infância. 

Sendo assim, Freud elaborou a teoria dos estágios psicossexuais do 

desenvolvimento, salientando que a personalidade da criança é formada durante 

estágios que correspondem às idades e as zonas erógenas do corpo principais para 

cada época (a zona responsável pelo prazer), existindo nessas fases, conflitos que 

precisam ser solucionados para que a criança possa passar para o estágio seguinte 

de maneira plena e resolvida, caso isso não ocorra, ocorre a chamada fixação 

(HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000).A fixação, então, nada mais é do que o 

“Estado no qual uma parte da libido permanece em uma das fases psicossexuais 

devido a frustração ou satisfação” (Schultz; Schultz, 2011, p. 55). 
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Podemos observar melhor esses estágios ou fases de acordo com o quadro 2 

apresentado abaixo. 

 

Quadro 2 – As fases psicossexuais de desenvolvimento de Freud 

<=>?@AB= ICGCH JGKGL>HKM=>ALG= 

OQTU V-1 W XYZT [ T \Q]^Z]\TU _Y^T `Qbc`^T 
O \QT_`Q [ YXd]eY ZYg T shZijY 
O ]e \Q`eYg]^T 

W^TU k-3 O dQ`]^Tg`^dY eYs lmX]dYs e` l]c]`^`

(realidade externa) resulta da forma de 
gratificação recebida ao defecar. 

nmU]ZY p-5 nT^dTs]Ts ]^Z`sdhYsTsq ZYg\U`rY e`

[e]\Yé T^s]`eTe`é e`s`^tYUt]g`^dY eY

sh\`Q`cYv 
wTdx^Z]T y-Puberdade z`Q{YeY e` shXU]gTijY eY ]^sd]^dY s`rhTU 

|`^]dTU WeYU`sZx^Z]T-Idade Adulta }`s`^tYUt]g`^dY eT ]e`^d]eTe` eY \T\`U

s`rhTU ` e` Q`UTi~`s sYZ]T]s TehUdTsv 
7����8 Schultz e Schultz (2011, p. 55). 

 

A fase oral se inicia desde o nascimento até o primeiro esegundo ano de vida, 

trazendo a ideia de que o bebê obtém prazer através da alimentação e sucção, com 

a estimulação da gengiva e da boca e está em estado de completa dependência da 

mãe ou pessoa que toma conta dela, sendo esta pessoa seu objeto principal da 

libido. A forma como a mãe responde às necessidades do bebê fará a diferença, 

pois nesta fase a criança esta apenas respondendo as demandas do id, o que pode 

lhe fazer perceber o ambiente como bom ou mau, satisfatório ou frustrante, seguro 

ou perigoso (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Abordando os conflitos que se formam durante essas fases, podemos 

identificar, de acordo com Schultz e Schultz (2011) na fase oral dois tipos de 

comportamentos: o incorporativo, que está associado a ingerir, e o oral agressivo ou 

sádico, relacionado ao morder ou cuspir. Um adulto que se fixou na fase 

incorporativa é extremamente preocupado com atividades orais, como: beber, 

comer, fumar, beijar e, caso tenham sido saciados excessivamente, apresentam 

comportamento extremamente otimista e dependente, uma personalidade oral 

passiva. Já o comportamento oral agressivo acontece durante o traumático e 

doloroso nascimento dos dentes, onde a criança apresenta uma relação de amor e 

ódio com a mãe, pois a mesma é responsável pelos acontecimentos no pequeno 
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mundo da criança. Pessoas fixadas nessa fase são excessivamente pessimistas, 

sarcásticas, incrédulas, hostis, agressivas, cruéis, invejosas e manipuladoras. A fase 

oral termina após o desmame, porém pode ocorrer a fixação caso alguma libido 

permaneça nesse estágio. 

Dos conflitos na fase anal, temos a referência de Feist; Feist e Roberts (2015, 

p.28), que identificam duas subfases: o período anal inicial e o período anal final, 

sendo assim definidos da seguinte maneira: 

 
Durante o período inicial, as crianças encontram satisfação destruindo ou 
perdendo objetos. Nessa época, a natureza destrutiva do impulso sádico é 
mais forte do que a erótica, e as crianças, com frequência se comportam 
agressivamente em relação a seus pais por frustrá-las com o treinamento 
esfincteriano. Então, quando entram no período anal final, elas, por vezes, 
assumem um interesse amistoso em relação a suas dezes, um interesse 
que provém do prazer erótico de defecar. Com frequência, apresentam suas 
fezes aos pais como um presente valioso (Freud, 1933/1964). Se seu 
comportamento for aceito e elogiado pelos pais, então as crianças 
provavelmente crescerão e se transformarão em adultos generosos e 
magnânimos. Entretanto, se seu “presente” for rejeitado de maneira 
punitiva, as crianças podem adotar outro método para a obtenção de prazer 
anal, retendo as fezes até que a pressão se torne dolorosa e eroticamente 
estimulante. Esse modo de prazer narcisista e masoquista estabelece as 
bases para o caráter anal – pessoas que continuam a receber satisfação 
erótica mantendo e possuindo objetos e organizando-os de maneira 
excessivamente limpa e ordenada. 

 
Portanto, os pais devem desenvolver um papel fundamental no treinamento 

esfincteriano na intenção de que a criança deixe as fraldas em condições normais. 

Hall. Lindzey e Campbell (2000) indicam que se a mãe for extremamente rígida e 

repressiva em sua maneira de comandar a situação, a criança pode apresentar 

prisão de ventre devido ao ato de reter as fezes, isso pode levar a um 

comportamento retentivo em outras situações, fazendo com que a criança torne-se 

obstinada e avarenta, ou ainda, a criança pode expelir as fezes em qualquer local e 

situação para expressar sua raiva, apresentando um comportamento de crueldade, 

destrutividade, ataques de raiva e desorganização. Por outro lado, se a mãe elogia o 

filho demasiadamente quando a criança evacua, a mesma terá a ideia de que 

evacuar é importante, o que pode ser a base para a criatividade e produtividade. 

Os conflitos da fase fálica, segundo Freud, são estritamente relacionados aos 

impulsos do id, controlados pelo ego através das demandas da sociedade refletidas 

nas expectativas dos pais, como o Complexo de Édipo (formulado com base em 

suas próprias experiências da infância) que ocorre de maneiras diferentes nos 

gêneros (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 
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Nos meninos, o complexo concentra-se no desejo inconsciente que o filho 

sente pela mãe e na vontade de destruir ou substituir o pai, o vendo como um 

obstáculo, um rival ou ameaça. Nas meninas ocorre o contrário, o pai é o objeto de 

desejo inconsciente e a menina anseia pela destruição da mãe (também chamado 

de Complexo de Electra). Freud explica esse ódio da filha pela mãe devido a “inveja 

do pênis”, no caso, a menina transfere o grande amor materno da fase oral para o 

pai e o inveja por ter algo que nela não há e culpa a mãe pela “inferioridade”. Já o 

menino tem medo de perder o pênis como uma punição do pai pelo sentimento que 

desenvolveu pela mãe, tensão essa denominada de “ansiedade de castração” 

(SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Segundo Schultz e Schultz (2011, p. 59), a personalidade na fase adulta de 

pessoas que não tiveram seus conflitos resolvidos na fase fálica pode ser 

determinante com relação ao sexo oposto, como sugerem os autores: 

 
Conflitos mal resolvidos podem provocar formas prolongadas de ansiedade 
de castração e inveja do pênis. O assim chamado caráter ou tipo de 
personalidade fálico exibe grande narcisismo. Embora ajam constantemente 
para atrair o sexo oposto, essas pessoas tem dificuldade em estabelecer 
relações heterossexuais maduras. Elas precisam de reconhecimento e 
apreciação contínuos das suas qualidades atraentes e peculiares. Enquanto 
recebem esse apoio elas funcionam bem, mas quando isso deixa de 
acontecer elas sentem-se inadequadas e inferiores. [...] O tenso drama 
dessa fase fálica é reprimido em todos nós. Seus efeitos motivam a nós, 
adultos, no nível inconsciente e nos lembramos pouco ou quase nada do 
conflito. 
 

Após essa conturbada fase ocorre o período de latência, caracterizado como 

uma pausa nos impulsos do id, mantidos em um estado de repressão, como citam 

Hall; Lindzey e Campbell (2000, p. 65) “A criança então atravessa um prolongado 

período de latência, os chamados anos de tranquilidade, dinamicamente falando”. 

Schultz e Schultz (2011) dizem ainda que neste período, que não é uma fase 

psicossexual do desenvolvimento, a criança mantém o instinto sexual adormecido e 

transfere (sublima) seus interesses para atividades escolares, amizades e lazer.  

A fase genital vem após o período de latência, marcada pelo início da 

adolescência, a partir dos 11 anos até a vida adulta. Hall; Lindzey e Campbell (2000, 

p. 68) citam o seguinte sobre este período: 

 
O adolescente começa a amar os outros por motivos altruístas e não 
simplesmente devido a razões egoístas ou narcísicas. Atração sexual, 
socialização, atividades grupais, planejamento vocacional e preparação 
para casar e criar uma família, tudo isso começa a se manifestar. Pelo final 



�� 

 

  

da adolescência, essas catexias altruístas, socializadas, tornam-se bem 
estabilizadas devido aos habituais deslocamentos, sublimações e 
identificações. A pessoa se transforma, de um bebê narcisista que busca o 
prazer, em um adulto socializado e orientado para a realidade.  
 

Freud não frisou muito sua teoria de desenvolvimento no período genital ou 

na vida adulta, pois, para ele, o que somos e a nossa personalidade está 

completamente relacionada com a infância, basicamente até os cinco anos de idade, 

período em que o id, ego e superego estão se formando. Portanto, fica claro que 

para Freud, as fases oral, anal e fálica são as cruciais do desenvolvimento humano 

e determinantes para uma possível personalidade problemática na vida adulta, onde 

os conflitos do id não foram resolvidos ou atendidos de maneira correta, acabando 

ocasionando a fixação em determinada fase (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

 

2.1.1.1.2 a abordagem comportamental e a teoria do reforço de B. F. Skinner 

 

De início, é importante mencionar alguns conceitos básicos da abordagem 

comportamental, ou Behaviorismo. 

No estudo do comportamento, os termos estímulo (representado pela letra 

“S”), resposta (representado pela letra “R”) e reflexo, são o carro chefe para o 

entendimento dos outros importantes conceitos. 

Desta forma, definimos o estímulo como sendo “uma parte ou mudança em 

uma parte do ambiente; resposta é uma mudança no organismo” (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007, p. 18). Vejamos melhor este exemplo na figura 1 abaixo. 

 

Figura 1- Exemplos de estímulo-resposta 
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Fonte: Moreira e Medeiros (2007, p. 19). 

 

O resultado desta interação de estímulo (mudança no ambiente) e resposta 

(mudança no organismo) é o reflexo. Por exemplo, o estímulo colocar o fogo 

próximo a mão gera a resposta contração do braço; o estímulo dar uma martelada 

no joelho gera a resposta da flexão da perna, ou seja, um estímulo elicia uma 

resposta, representado pela seguinte expressão: S → R (MOREIRA; MEDEIROS 

2007). 

Entretanto, no cotidiano usamos o termo “reflexo” erroneamente, já que para 

a psicologia, segundo Moreira e Medeiros (2007, p. 18): 

 
Na linguagem cotidiana (por exemplo, “aquele goleiro tem um reflexo 
rápido”), utilizamos o termo reflexo como um sinônimo de resposta, ou seja, 
aquilo que o organismo fez. Em psicologia, quando falamos sobre 
comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere àquilo que o indivíduo 
fez, mas, sim, a uma relação entre o que ele fez e o que aconteceu antes de 
ele fazer. Reflexo, portanto, é uma relação entre estímulo e resposta, é um 
tipo de interação entre um organismo e seu ambiente. 
 

O reflexo inato é aquele que já nasce conosco e é essencial para nossa 

sobrevivência, por exemplo, um bebê suga o seio da mãe logo em seus primeiros 

segundos de vida sem ser necessário ensiná-los este comportamento; exposta a luz 

forte do sol nossa pupila contrai; ao cortar uma cebola nossos olhos lacrimejam; 

expostos ao perigo nosso coração automaticamente dispara (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007, p. 17). 

A partir daí, houve a descoberta de outros reflexos, os reflexos que não são 

inatos, mas sim, aprendidos de acordo com os estímulos específicos de seu 

ambiente, como Ivan Pavlov trouxe a tona no seu famoso caso do cão faminto, que 

vemos relatado por Hall; Lindzey e Campbell (2000, p. 401): 

 
Suponha que em várias ocasiões soa uma campainha na presença de um 
cão faminto, e suponha também que, em cada uma dessas ocasiões, o som 
da campainha é imediatamente seguido pela apresentação da carne ao cão. 
O que observamos? Em cada apresentação da combinação campainha-
carne, o cão saliva. Mas a princípio o cão só saliva quando a carne é 
apresentada e não antes. Entretanto, a salivação mais tarde começa a 
ocorrer assim que a campainha soa, antes da apresentação da carne. 
Nesse estágio, a resposta salivar está condicionada ao som da campainha, 
e descobrimos que a apresentação da carne imediatamente após o som da 
campainha é a operação crítica responsável pelo condicionamento. Assim, 
a apresentação da carne é uma operação reforçadora. 
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Neste exemplo nós percebemos que o estímulo é o soar da campainha e a 

resposta é a salivação do cão, entretanto, nota-se que este reflexo foi aprendido, 

pois o estímulo que eliciava a resposta anteriormente era o cão ter contato visual 

com a carne, porém, o reflexo aprendido fez um novo estímulo eliciar essa resposta. 

Essa nova forma de aprendizado ficou conhecida como condicionamento clássico, 

ou Pavloviano, em homenagem a seu pesquisador. 

Um dos mais influentes teóricos da abordagem comportamental é B.F. 

Skinner. Com sua psicologia do comportamentalismo baseada na teoria do reforço, 

Skinner provou na prática e cientificamente, que os comportamentos são aprendidos 

e modificáveis, como veremos a seguir na apresentação de seus mais importante 

conceitos. 

Skinner mantinha sua ênfase no ordenamento do comportamento e sua 

crença na legitimidade no princípio do determinismo aplicado aos seres humanos, 

sendo assim, o comportamento também é regido por leis, como citam Hall; Lindzey e 

Campbell (2000, p. 394): 

 
Em princípio, Skinner acreditava que, também na prática, as ações de um 
indivíduo podem ser consideradas regidas por leis da mesma forma que o 
movimento de uma bola de bilhar quando recebe o impacto de uma outra 
bola. Quando levada até a sua conclusão lógica, essa suposição revelou-se 
profundamente perturbadora para muitos leitores de Skinner. Por exemplo, 
assim como não culpamos ou elogiamos uma bola de bilhar pelas 
consequências de seu movimento, também não faz sentido, da perspectiva 
de Skinner, elogiar um indivíduo por ganhar um prêmio Nobel ou culpar 
outro por se tornar um assassino serial. O comportamento é o produto de 
forças que agem sobre o indivíduo, não de uma escolha pessoal. 
 

A teoria de que todos os comportamentos são geridos por lei dá a entender 

nitidamente a possibilidade do controle do comportamento, e era isso que Skinner 

desejava intensamente, controlá-lo, pois, para isso, basta haver a manipulação das 

condições que influenciam ou resultam na mudança do comportamento (HALL; 

LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

Sobre o comportamento operante, termo cunhado por Skinner que difere do 

comportamento respondente, temos a seguinte definição, de acordo com Moreira e 

Medeiros (2007, p. 47): 

 
Classificamos como operante aquele comportamento que produz 
consequências (modificações no ambiente) e é afetado por elas. Logo, 
consideraremos como as consequências daquilo que fazemos nos mantem 
no mesmo caminho, ou afasta-nos dele. Entender o comportamento 
operante é fundamental para compreendermos como aprendemos nossas 
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habilidades e nossos conhecimentos, ou seja, falar, ler, escrever, raciocinar, 
abstrair, etc.), e ate mesmo como aprendemos a ser quem somos, a ter 
nossa personalidade. 
 

Ou ainda, como ressaltam Schultz e Schultz (2011, p. 329), sobre a diferença 

entre comportamento respondente e operante, entendemos o seguinte: 

 
O comportamento respondente depende do reforço e está diretamente 
relacionado a um estímulo físico. Toda resposta é motivada por um estímulo 
específico. Para Skinner, o comportamento respondente era menos 
importante que o comportamento operante. Somos condicionados a 
responder diretamente a muitos estímulos em nosso meio, mas nem todos 
os comportamentos podem ser explicados assim. Muito do comportamento 
humano parece ser espontâneo e não pode ser diretamente relacionado a 
um estímulo específico. Tal comportamento é emitido e não motivado por 
um estímulo. Implica agir de forma que pareça voluntária, e não reagir 
involuntariamente a um estímulo ao qual tenhamos sido condicionados. 

 
De maneira mais clara, quer dizer que o comportamento respondente provém 

de uma alteração no ambiente e elicia uma resposta do organismo, já o 

comportamento operante gera uma resposta emitida pelo organismo e produz uma 

alteração no ambiente, ou seja, o comportamento operante gera consequência, 

mudanças no meio ambiente (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

São exemplos de comportamentos e suas consequências (“R → C”): Dizer 

“oi” e ouvir um “olá”; girar uma torneira e obter água; dizer palavras de amor e obter 

um beijo; tirar uma boa nota e ser elogiado pelo professor, etc (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007). 

Sabendo que o comportamento é afetado por suas consequências, podemos 

dizer que as consequências de nosso comportamento influenciarão em sua futura 

ocorrência, ou seja, as consequências podem influenciar se um comportamento se 

manterá ou não ocorrerá novamente, e, caso ocorra, com que grau e frequência 

acontecerá. Diante disso, sabemos que comportamentos adequados ou indesejados 

se mantêm ou se extinguem diante das consequências que produzem em 

determinados indivíduos (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

A partir deste conceito, se denomina o Condicionamento Operante, provado 

cientificamente através do procedimento da Caixa de Skinner, criado pelo teórico. 

Skinner colocou um rato faminto e com sede em uma caixa. Diante disso observou 

que nos primeiros momentos, o comportamento do rato era de exploração do 

ambiente, e posteriormente, após essa exploração ele acabou pressionando uma 

barra localizada numa das paredes da caixa, ocasionando a queda de uma bolinha 
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de ração numa recipiente. Esse comportamento do rato gerou uma mudança no 

ambiente, que agora possuía a ração, o que tornou a ração um reforço ao 

comportamento do rato de pressionar a barra. Isso fez com que o rato pressionasse 

a barra mais frequentemente, para receber mais reforço, o que leva ao fato de que o 

comportamento do rato ficou sob o controle dos reforçadores. Caso contrário, 

quando o reforço era retirado o comportamento do rato de apertar a barra diminuía, 

chegando à extinção (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Skinner acreditava que a maior parte dos comportamentos humano e animal 

são adquiridos através do condicionamento operante, conforme vemos em Schultz e 

Schultz (2011, p. 330): 

 
Considere a forma como os bebês aprendem; no início demonstram 
comportamentos aleatórios e espontâneos, dos quais apenas alguns são 
reforçados (recompensas com comida, abraços ou brinquedos, por 
exemplo) pelos pais, irmãos ou por quem cuida deles. À medida que forem 
crescendo, os comportamentos reforçados positivamente, aqueles que os 
pais aprovam, persistirão, ao passo que os reprovados pelos pais serão 
extintos ou descontinuados. [...] Portanto, o comportamento do organismo 
atua sobre o ambiente, o qual atua sobre o comportamento do organismo 
sob a forma de reforço. 
 

Sendo assim, em sua teoria, o que rege o comportamento é o reforço e este é 

a base do comportamento. Um comportamento que obteve reforço tende a manter-

se ou modificar-se dependendo de quem ou o que controla o reforço, determinando 

o comportamento (SCHULTZ; SCHULTZ, 2011). 

Para exemplificar o significado do termo “reforço”, carro-chefe da teoria de 

Skinner, segue o conceito de Moreira e Medeiros (2007, p, 51): 

 
Portanto, reforço é um tipo de consequência do comportamento que 
aumenta a probabilidade de um determinado comportamento voltar a 
ocorrer. Novamente, temos uma relação entre o organismo e seu ambiente, 
na qual o organismo emite uma resposta (um comportamento) e produz 
alterações no ambiente. Quando as alterações no ambiente aumentam a 
probabilidade de o comportamento que as produziu voltar a ocorrer, 
chamamos tal relação ente o organismo e o ambiente de contingencia de 
reforço, que é expressa da forma se ...então ... (se o comportamento X 
ocorrer, então a consequência Y ocorre; se o rato pressiona a barra, então 
ele recebe agua).  
 

Entendemos então, como dizem Schultz e Schultz (2011), que o ato de 

reforçar uma resposta pode fortalecer e aumentar a probabilidade de que um 

determinado comportamento se repita, sendo assim, o reforço seria “o ato de 
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fortalecer uma resposta com a adição de uma recompensa” (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2011, p. 329). 

Existem dois tipos de reforçadores: naturais e arbitrários. Sobre a definição 

dos mesmos, temos os seguintes conceitos relatados por Moreira e Medeiros (2007, 

p. 52): 

 
No momento em que a consequência reforçadora do comportamento é o 
produto direto do próprio comportamento, dizemos que a consequência é 
uma reforçadora natural. Quando a consequência reforçadora é um produto 
indireto do comportamento, afirmamos que se trata de um reforço arbitrário. 
Por exemplo, o comportamento de um músico de tocar violão sozinho em 
seu quarto e reforçado pela própria musica (reforço natural); se ele toca em 
um bar por dinheiro, referimo-nos a um reforço arbitrário. 
 

Os reforços arbitrários funcionam excelentemente em curto prazo, como por 

exemplo, na tentativa de incentivar uma criança a estudar, presenteá-la com um 

brinquedo ou algo que ela goste para que assim seu desempenho seja cada vez 

maior. Não surtiria efeito oferecer a ela um reforço natural, como dizer que se ela 

estudar terá sucesso profissional ou um bom emprego, afinal, é apenas uma criança. 

Deste modo, as consequências reforçadoras imediatas surtem mais efeito no 

comportamento da criança, porém os reforçadores naturais causam um efeito mais 

prolongado nos comportamentos (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

Moreira e Medeiros (2007, p. 53) trazem uma ideia ainda mais clara sobre os 

reforços naturais: 

 
A partir do momento em que essas consequências naturais (reforços 
naturais) surgem no ambiente da criança, não será mais necessário reforçar 
o comportamento de estudar com reforçadores arbitrários, como chocolate e 
brinquedos. Já que os reforçadores naturais (consequências naturais) não 
são tão facilmente identificados quanto os reforçadores arbitrários, 
costumamos "jogar as explicações para dentro do individuo" quando 
consequências reforçadoras naturais passam a controlar seu 
comportamento. 

 
Sobre a extinção do reforço, Moreira e Medeiros (2007, p. 55 e 56) trazem o 

seguinte conceito: 

Se a suspensão do reforço produz uma diminuição na frequência de um 
comportamento, é possível concluir que os efeitos do reforço são 
temporários. Como prova, basta realizarmos um experimento com três 
situações distintas: na primeira situação, observamos e registramos o 
comportamento de um organismo sem contingências de reforço; na 
segunda, reforçamos o comportamento observando e registrando-os; na 
terceira, retiramos o reforço e novamente observamos e registramos a 
frequência do comportamento. 
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A Figura 2 abaixo traz os resultados de uma extinção do reforço na caixa de 

Skinner e exemplifica o conceito acima. O eixo horizontal representa o numero de 

sessões realizadas e o vertical o numero de pressões a barra (respostas) em cada 

sessão. Nas primeiras sessões (1 a 12) mostra-se a frequência do comportamento 

ainda em nível operante, ou seja, antes do reforçador. Nota-se que as pressões a 

barra eram mínimas. A partir da 13ª sessão o reforçador é oferecido ao rato sedento, 

cada vez que pressiona a barra cai uma gota de água. Deste modo, o número de 

respostas mantém-se elevado. Já a partir da 26ª sessão o reforço é retirado, isso dá 

uma retomada ao nível operante e o número de respostas decai novamente, 

ocasionando o início da extinção do comportamento (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

 

Figura 2 - Extinção operante 

 

Fonte: Moreira e Medeiros (2007, p. 56). 

 

Sendo assim, Schultz e Schultz (2011, p. 329) dominam o processo de 

extinção como sendo “o processo de eliminação de um comportamento pela 

retenção do reforço”, ou seja, caso o reforço não seja mais oferecido, a resposta se 

extingue. 

Para Moreira e Medeiros (2007, p. 56 e 57), há também a resistência à 

extinção, que pode ser determinada como o tempo - ou o número de vezes - que um 

organismo permanece emitindo uma resposta (comportamento) após a interrupção 

do seu reforço, sendo que quanto maior o numero de vezes (ou mais tempo) o 
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comportamento continua a ser emitido sem ser reforçado, maior será a resistência a 

sua extinção. Quanto menos tempo (ou menor numero de vezes) o comportamento 

continua sendo emitido sem ser reforçado, menor será a resistência a sua extinção, 

por exemplo: 

 
Uma pessoa telefona quase todos os dias para o celular de um amigo 
(comportamento) e conversa com ele (reforço); o amigo muda o numero do 
celular e não a avisa. A pessoa liga e não é atendida (suspensão do reforço: 
extinção). Quantas vezes ela ligara para o amigo antes de desistir? Outro 
exemplo: um ratinho pressiona a barra em uma caixa de Skinner 
(comportamento) e recebe agua (reforço); desliga-se o bebedouro da caixa: 
o ratinho pressiona a barra e não recebe mais a agua (suspensão do 
reforço: extinção). Por quanto tempo (ou quantas vezes) o ratinho 
continuará pressionando a barra?  
 

Os esquemas de reforço foram desenvolvidos para verificar a efetividade do 

reforço. Eles podem ser testados através de quatro razões: intervalo fixo, razão fixa, 

intervalo variável e razão variável. O esquema de reforço a intervalos fixos quer 

dizer que o reforçador é disponibilizado após a primeira resposta que ocorre seguido 

de intervalo de tempo fixo, sem relação com o numero de respostas durante este 

período. Já no esquema de razão fixa os reforçadores são fornecidos somente após 

um número determinado de respostas. No esquema de reforço a intervalos variáveis 

o aparecimento do reforçador varia de tempo em tempo. Por fim, o esquema de 

reforço de razão variável baseia-se num número médio de respostas entre 

reforçadores, porém com grande variação em torno da média (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2011). 

O quadro3 abaixo traz exemplos destes esquemas para uma melhor 

compreensão. 

 

Quadro 3 - Situações representadas por esquemas reforçadores 

(continua) 
�������� �� ������� ��������� 

��������� ���� �* �*()��� �� a��� � ��� ���o)�� + (��� �*� ��; (�)

��*��� �� �*� ��; (�) *�� ���� ��� + (��� ��

���)�� ��* � ��*�)� �� ����� a�� ()���; �� a�� �����

�� ��*�)� �� )��(����� ¡ *�� (��� número transcorrido 
�� :�)��¡ ���� �� ��*����  

¢�£¤� ���� �* �������) a�� �)�-��:� (�) ��*����� ¥ (���*����

depende do número de produtos vendidos; quanto mais 
vender, mais ganha. 
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)���*(������¡ a����� *����¡ ��* -��� �* ����)�����

��)�o���� ¥ ��a��*� �� )�f�)�� + ����)*����� (���

�(�)���*���� �����¨)�� �� *�)����� �� (���� �� ����  
¢�£¤� ¦���§��� ©������ a�� f�;�* �(����� �* ��������¡ ����)���¡

corridas de cavalo. O pagamento acontece de acordo 
com a média obtida. 

7����8 ª«¬ �®¯°±  ���(���� �� 9²³�ª´µ¶ 9²³�ª´µ �®¯°°   

 

Sobre a modelagem, Moreira e Medeiros (2007, p. 60) dizem que os 

comportamentos novos são elaborados através de outros que já constavam em 

nosso repertório comportamental, sendo assim a “Modelagem é um procedimento de 

reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. O 

resultado final é um novo comportamento”. Um exemplo de modelagem seria o 

processo que a mãe estabelece na tentativa de fazer seu filho falar a palavra 

“mamãe”. Em algum momento o bebê emitirá o som “mã”. A mãe reforçará este 

comportamento com manifestações de carinho e logo esse bebê se empenhará em 

emitir mais sons parecidos na intenção de continuar recebendo o reforço. 

Este procedimento também pode ser chamado de aproximação sucessiva, e 

conforme definiram Schultz e Schultz (2011, p. 332) traz o conceito de uma 

“Explicação para a aquisição de comportamento complexo. Um comportamento, tal 

como aprender a falar, somente será reforçado quando convergir ou se aproximar do 

comportamento final desejado”. 

O comportamento supersticioso pode ser definido, de acordo com Hall; 

Lindzey e Campbell (2000, p. 404) da seguinte forma: 

 
Para que uma resposta seja reforçada, não é necessário que ela produza 
fisicamente o reforço. Comumente, por propósitos experimentais, é 
preparado um aparelho em que a resposta produz um reforço pelo seu 
efeito sobre o aparelho. Isso garante que aquela resposta específica em 
que estamos interessados é a que será reforçada. Mas nós poderíamos 
simplesmente dar a resposta em “modo livre”, independentemente do 
comportamento do sujeito [...] Esse tipo de comportamento em que não 
existe uma relação causal entre a resposta e o reforço é referido como 
comportamento supersticioso.  
 

Um exemplo de comportamento supersticioso pode ser observado, por 

exemplo, em tribos indígenas que mantém um ritual para de dança para fazer 

chover. Em algumas ocasiões, realmente, acontece de chover, isso reforça a dança 

da chuva que tende a se repetir. Os nativos acreditam que há uma ligação entre a 

dança e a ocorrência da chuva, mas, para Skinner o que houve foi um 

condicionamento acidental (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 
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De acordo com Schultz e Schultz (2011, p. 334), Skinner apresentava a 

seguinte ideia a respeito do autocontrole do comportamento: 

 
Segundo Skinner, o comportamento é controlado e modificado por variáveis 
externas ao organismo. Não há coisa alguma dentro de nós – nenhum 
processo, impulso ou qualquer atividade interna – que o determine. 
Entretanto, embora esses estímulos e reforçadores externos sejam 
responsáveis por moldar e controlar o comportamento, temos a capacidade 
de usar o que Skinner chamou de autocontrole, que descreveu como agira 
para alterar o impacto de eventos externos. Skinner não estava falando de 
agir sob controle de algum self misterioso. Ele sugeriu que podemos, até 
certo ponto, controlar as variáveis externas que determinam nosso 
comportamento. 
 

Deste modo, podemos dizer que o autocontrole, para Skinner seria a 

capacidade que temos para controlar as variáveis externas que influenciam em 

nosso comportamento e, para realizar isso, ele propôs algumas técnicas, conforme 

podemos observar no quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4 - Técnicas de autocontrole 

·¸¹º�¹� �»��¼½� 

¾t]dTijY eY `sd{ghUY ²������� �* �����) �*� (����� ou situação que 
���o ����)f�)���� �* ��� ��*(�)��*����¡ �����

*���¡ )���;���� � ����)��� �� *��*� ��-)� ���

)��(���� E��*(��8 ��� ������ �� a��)�� ����

�*� *����� *���� ���� � ���� ��� ��������

������) ¥ a�� f�;�)8 ���) �� a��)�� � �) (�)� �*

�*-����� ��*� �*� -�-�������  
¿TZ]`eTe` ThdYTeg]^]sdQTeT E��)��*�� ����)���� (�)� ��� ��)�)*�� ��

maus hábitos ao exagerarmos o comportamento. 
Exemplo: aqueles que querem parar de fumar 
podem fumar um cigarro após o outro por um 
período considerável de tempo, tragando 
sempre, até se sentirem enojados ou doentes ao 
ponto de acabarem largando o vício. 

¾sd]ghUTijY Tt`Qs]tT E������ �����a������� �����)��o���� ��

)�(�������� E��*(��8 (������ �-���� a��

a��)��* (�)��) (��� �����)�* ��� �������� ���

���� �*���� 9� ���� ��� *������)�* ���� �ua 
)��������¡ ��f)����* �� �����)��o����

�����a������� �� f)������ (������¡ �*-�)����

� �).����  
WhdYQQ`ÀYQiY Á¨� ��� )���*(����*�� (�) ���-�)*��

comportamentos bons ou desejáveis. Exemplo: 
um adolescente que concorde em se esforçar 
para tirar notas melhores ou cuidar do irmão 
mais novo pode recompensar a si mesmo 
comprando roupas novas ou ingressos para um 
show. 

7����8 LIMA (2016) adaptado de SCHULTZ; SCHULTZ (2011). 
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Skinner também trabalhou para a elaboração de técnicas que visama 

modificação do comportamento, ou seja, a aplicação dos princípios dos reforços 

ocasionando mudanças comportamentais almejáveis, como o controle aversivo do 

comportamento através da aprendizagem pelas consequências (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007). 

Segundo Moreira e Medeiros (2007, p 64) a definição da técnica é a seguinte: 

 
O controle aversivo diz respeito à modificação na frequência do 
comportamento utilizando-se o reforço negativo (aumento na frequência) e 
punição positiva ou negativa (diminuição na frequência). De certa forma, a 
extinção também se configura como algo aversivo, sendo observadas fortes 
reações emocionais, principalmente quando a extinção segue ao 
reforçamento contínuo do comportamento (isto é, todas as respostas eram 
seguidas de reforço). Contudo, não se considera a extinção como controle 
aversivo, principalmente ao envolver reforçamento diferencial. 
 

Neste caso, o estímulo aversivo é definido da seguinte maneira: 

 
Estimulo Aversivo é um conceito relacional (envolve relações entre eventos) 
e funcional. Não existem estímulos eminentemente aversivos que serão 
aversivos para todas as pessoas. Por exemplo, uma musica do Bruno e 
Marrone pode ser um estímulo extremamente aversivo para algumas 
pessoas, mas um estímulo reforçador poderoso para outras. Sendo assim, 
os estímulos aversivos serão definidos como aqueles que reduzem a 
frequência do comportamento que os produzem (estímulos punidores 
positivos), ou aumentam a frequência do comportamento que os retiram 
(estímulos reforçadores negativos ). Por conseguinte, somente faz sentido 
falar em estímulos aversivos no reforço negativo e na punição positiva. 
Muitas vezes, utiliza-se reforço negativo no lugar de estimulo aversivo, 
como se a punição positiva fosse a apresentação de um reforço negativo, o 
que é um erro (MOREIRA; MEDEIROS, 2007, p. 64). 
 

De acordo com Schultz e Schultz (2011), para Skinner, a punição é menos 

eficiente que as aplicações que envolvem reforço positivo, sendo a punição, 

inclusive, ineficiente na modificação do comportamento indesejável para desejável, 

por ser uma técnica que age em curto prazo, com respostas voltadas ao ímpeto de 

fuga, contra-ataque ou apatia, se resumindo a aplicação de um estímulo aversivo 

após uma resposta com o intuito de reduzir a chance de a resposta ocorrer 

novamente. 

Os mesmos autores relatam também que o reforço negativo não é o mesmo 

que punição, tendo em vista que o reforço negativo se define como o fortalecimento 

de uma resposta por meio da retirada de um estímulo aversivo, sendo essa remoção 

nociva ou aversiva, porém recompensadora. Um exemplo seria o marido que para 

de fumar para agradar ou não bater de frente com uma esposa implicante. Para 
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evitar este estímulo aversivo (esposa implicar) ele apresenta um comportamento 

desejável (parar de fumar ou não fumar na presença da esposa). Entretanto, Skinner 

também acreditava que este tipo de reforço não é tão eficaz quanto o reforço 

positivo, já que as consequências não são tão previsíveis (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2011). 

O quadro 5 abaixo traz uma diferenciação de situações em que ocorrem o 

reforçamento positivo e negativo para um melhor compreensão do que foi explanado 

acima. 

 

Quadro 5 - Reforço positivo versus reforço negativo 
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Diante de todos esses conceitos apresentados até aqui, com base nas duas 

abordagens estudadas, podemos afirmar que a personalidade tem diferentes formas 

de desenvolvimento para os teóricos psicanalíticos e comportamentais, assim como 

diferentes conceitos. Porém, ambos trazem amplas informações que nos fazem 

entender a forma como a personalidade é elaborada no indivíduo. 

Ressalta-se deste modo, a necessidade de estudar as principais ideias a 

cerca das teorias da personalidade para entrar mais afundo na questão do 

desenvolvimento humano na infância e adolescência, tendo em vista que essas 

fases são cruciais para a constituição de uma personalidade considerada saudável, 

com comportamentos considerados normais e desejáveis, caso contrário haverá a 



�1 

 

  

formação de uma personalidade patológica, como é o caso do indivíduo 

diagnosticado com o transtorno de personalidade antissocial. Deste modo, o capítulo 

a seguir traz referencias que buscam apresentar e diferenciar o desenvolvimento 

psicossocial normal do patológico na infância e adolescência. 

 

2.1.2 O Desenvolvimento Normal x Patológico na Infância e Adolescência 
 

Inicialmente, esta seção abordará o desenvolvimento biológico do feto desde 

a concepção, citando os pontos mais importantes a serem descritos sobre esse 

período até o nascimento. Após isso, será abordado essencialmente o 

desenvolvimento psicossocial na infância e adolescência, salientando os aspectos 

mais relevantes destas fases, afim também de diferenciar a infância e adolescência 

consideradas como normais para outras tidas como patológicas, destacando os 

principais pontos do desenvolvimento psicossocial. 

Para explicar o desenvolvimento humano existem grandes teorias que tem 

como função expor de maneira científica e esclarecedora suas hipóteses para 

determinados aspectos envolvidos na construção do indivíduo. 

Sobre o conceito de teoria do desenvolvimento, de acordo com Berger (2003, 

p. 24): 

 
[...] é uma declaração sistemática de princípios e generalizações que 
fornece uma estrutura coerente para se estudar e interpretar o 
desenvolvimento. Tal teoria é mais do que meros pressupostos e fatos; ela 
interliga fatos e observações, organizando os detalhes da vida em um todo 
significativo.  
 

Segundo Berger (2003), as teorias do desenvolvimento oferecem uma visão 

mais vasta e lógica do desenvolvimento humano, dando início a um estudo científico 

e permitindo o conhecimento, já que este estudo está em constante mudança e 

sempre tem o que se acrescentar, juntamente com os seres humanos. 

Os autores Bee e Boyd (2011, p. 35) dizem que as teorias do 

desenvolvimento “são conjuntos de afirmações que propõem princípios gerais de 

desenvolvimento [...] as teorias são importantes por que nos ajudam a examinar os 

fatos de diferentes perspectivas”.  

No capítulo anterior pudemos observar algumas teorias da personalidade e 

seu desenvolvimento com base em seus respectivos autores. Neste capítulo, 

poderemos entender o desenvolvimento na infância e adolescência de acordo com o 
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embasamento dos grandes e importantes teóricos citados anteriormente, assim 

como diferenciar um desenvolvimento considerado normal de um desenvolvimento 

com possíveis anormalidades durante essas fases da vida. 

 

2.1.2.1 O desenvolvimento pré-natal e o nascimento 
 

Um desenvolvimento pré-natal saudável é o primeiro passo para uma 

formação normal e sem futuras patologias.  

Do desenvolvimento físico e biológico intra-uterino, temos os seguintes pontos 

apresentados por Berger (2003, p. 82 e 83): 

 
1. As duas primeiras semanas do crescimento pré-natal são chamadas de 
período germinal. Durante esse período, o zigoto unicelular converte-se em 
um organismo de mais de 100 células, percorre a tuba ovariana e se 
implanta no tecido uterino, onde continuar a crescer. 
2. O período entre a terceira e oitava semanas após a concepção é 
chamado de período embrionário. Durante esse período, o coração começa 
a bater e os olhos, os ouvidos, o nariz e a boca começam a se formar. 
3. Oito semanas após a concepção, o futuro bebê tem apenas 2,5 cm de 
comprimento. Contudo, já possui os órgãos básicos e as características de 
um bebê humano, com exceção dos órgãos sexuais. 
4. O período fetal estende-se da nona semana até o nascimento. Na décima 
segunda semana todos os órgãos e estruturas corporais estão formados. O 
feto alcança a viabilidade quando o cérebro está suficientemente 
desenvolvido para controlar as funções básicas do corpo, por volta da 
vigésima segunda semana após a concepção. 
5. O feto médio pesa aproximadamente 1,4 kg no início dos 3 últimos meses 
de gravidez e 3,4 kg ao nascer. O peso adicional, mais o desenvolvimento 
do cérebro, dos pulmões e do coração, garante a sobrevivência de mais de 
99% dos bebês de gestação a termo. 
 

O estágio fetal também é marcado por novos desenvolvimentos dentro dos 

seus respectivos períodos, como vemos abaixo no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Marcos do estágio fetal 

(continua) 
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9�*���� ®°-24 �+)��� ���-��V���� ������  ()����� � (���¶ �� (��*ï�� ()���;�* ��)f�������

(vital à função respiratória); a viabilidade torna4�� (���.���¡ �*-�)� � *���)��

nascida neste período não sobreviva. 
9�*���� ®�-28 R����:���*���� �� ��; �� *��¶ (�).���� )�����)�� �� )�(���� � ���������¶ S�

� Sa�* �� ��*()�*����¶ (��� î¯¯�¶ -�� �:���� �� ��-)���������  
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sobre a pele; 40 a 43cm de comprimento; pesa 1,8 kg; excelente chance de 
sobrevivência. 

9�*���� SS-36 ¬���*���� (�)� (������ �� ��-��� (�)� -���� (�)� � �����*����¶ �� (��*ï��

�*���)���*¶ u��* �� ��*()�*����¶ (��� ®¡S ��-®¡ë��¶ ��)����*���� °¯¯2 ��

�:���� �� ��-)���������  
9�*���� Së� ²������� � ��)*�¶ ua � �¯�* �� ��*()�*����; pesa 2,7-4kg. 

7����8 Bee e Boyd (2011, p. 63). 

 

Porém, um desenvolvimento patológico também pode se dar inicio desde o 

útero, podendo ser desencadeado tanto por transtornos genéticos e erros 

cromossômicos, quanto por teratógenos, por exemplo: doenças maternas, consumo 

de drogas lícitas ou ilícitas, ou ainda, os fatores maternos: a idade da mãe, dieta e 

nutrição, estresse e estado emocional e pobreza (BEE; BOYD, 2011). 

Berger (2003) diz que, algumas drogas medicinais também podem 

demonstrar-se teratogênicas em certos casos, além de medicamentos que 

necessitam ou não de receita médica. Isso requer que mulheres grávidas tenham 

acompanhamento médico para recomendação ou suspenção do uso dessas 

substâncias que podem ser prejudiciais ao feto, por isso a importância do 

acompanhamento pré-natal. 

Entre os teratógenos estão o uso de bebidas alcóolicas, tabaco e drogas 

como maconha, cocaína, heroína, etc. que, de acordo com Bee e Boyd(2011, p. 74), 

podem gerar efeitos sutis “visíveis apenas muitos anos após o nascimento na forma 

de transtornos leves de aprendizagem ou risco aumentado de problemas de 

comportamento”. 

Segundo Berger (2003), o consumo de excessivo de bebidas alcóolicas é 

extremamente prejudicial e pode acarretar na síndrome alcóolica fetal (FAZ), 

incluindo sintomas como cabeça pequena, características faciais anormais, atraso 

geral do crescimento, problemas de aprendizagem e comportamento. O uso 

moderado aparenta não produzir efeitos negativos no desenvolvimento pré-natal, 

entretanto este fato tem sido bastante questionável. 

O uso de tabaco durante a gravidez também pode gerar, além de danos 

genéticos no feto, baixo peso ao nascer e futuros problemas de saúde infantis, 
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problemas na personalidade, como sugerem Difranza; Aligne e Weitzman (2004) 

apud Bee e Boyd (2011, p. 75): 

A exposição pré-natal a tabaco também parece ter efeitos de longo prazo 
sobre o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, Alguns estudos 
sugerem que há taxas mais altas de problemas de aprendizagem e 
comportamento antissocial entre crianças cujas mães fumaram durante a 
gravidez. 
 

Berger (2003) afirma que o uso de drogas psicoativas (bebidas alcóolicas, 

cigarros, maconha, cocaína, LSD, heroína, pílulas antidepressivas e uma infinidade 

de outras substâncias) provocam danos pré-natais, como o retardo no 

desenvolvimento do feto e risco de um parto prematuro, além da chance de afetar o 

cérebro em desenvolvimento, gerando deficiências a curto ou longo prazo. 

Segundo Bee e Boyd (2011) a idade da mãe interfere no que diz respeito à 

idade avançada ou idade precoce. Estudos definiram que mães mais velhas podem 

tranquilamente ter filhos saudáveis, o que interfere no baixo peso é que, geralmente, 

mulheres acima de 35 anos, podem necessitar de tratamentos para engravidar, o 

ocasiona em gravidez múltipla, distribuindo o peso dos bebês. Entretanto, também 

foi observado que bebês gerados por mães acima desta idade podem ter maior 

chance de apresentar transtornos cromossômicos e problemas cardíacos. Em 

comparação, este estudo também definiu que, mesmo as mães adolescentes que 

tinham acompanhamento gestacional e psicossocial adequados, apresentaram 

bebês com baixo peso ao nascer. As taxas de nascimento pré-termo e baixo peso 

ao nascer foram ainda maiores em bebês de mães adolescentes que não possuíam 

acompanhamento. Isso pode ser associado ao fato de haver realmente alguma 

consequência biológica negativa de uma gravidez precoce, em que a adolescente 

ainda não está formada totalmente física e psicologicamente. 

Uma dieta equilibrada e saudável é essencial para uma boa formação fetal e, 

segundo Berger (2003), bebês nascidos pequenos para a data ou pequenos para a 

idade gestacional (PIG), podem ter sofrido com a desnutrição da mãe, associada a 

uma dieta pouco calórica e nutritiva. Vale ressaltar que tanto o excesso quanto a 

restrição de alimentos podem ocasionar problemas futuros no desenvolvimento 

infantil, podendo ser considerado muito baixo ou muito superior comparado ao 

desenvolvimento de outras crianças com idades equivalentes. 

Segundo Bee e Boyd (2011) o estresse e estado emocional da mãe não 

possuem forte fundamento científico para problemas a curto e longo prazo no 
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desenvolvimento do feto e infantil, já que os estudos em seres humanos são mais 

difíceis de interpretar e descobrir as relações causais para estes fatores. Entretanto, 

os mesmos autores relatam que alguns estudos demonstraram associação de leves 

problemas na gravidez e baixo peso no nascimento a eventos estressantes, 

sofrimento emocional e estresse físico da mãe. Outros testes e achados sugerem 

que fetos de mães angustiadas gravemente podem ter um desenvolvimento fetal 

lento, já que o estado emocional pode interferir na produção de hormônio e 

ocasionar numa alimentação deficiente, que afeta o sistema imunológico, o que 

dificulta o crescimento sadio do feto. 

A pobreza também pode afetar, indiretamente, no desenvolvimento fetal. 

Segundo Spencer (2003) apud Bee e Boyd (2011, p. 80): 

 
Por exemplo, nos Estados Unidos, mães que não se formaram no ensino 
médio têm aproximadamente duas vezes mais chances de terem um bebê 
de baixo peso ao nascerem ou um bebê natimorto do que mães com 
educação universitária. Mulheres pobres têm mais probabilidade de ter sua 
primeira gravidez mais cedo e de ter mais gestações no total, além de terem 
menos chance de terem sido vacinadas contra doenças como a rubéola. 
Elas também têm menos probabilidade de buscar cuidado pré-natal e, se o 
fizerem, buscam muito mais no final de suas gestações.  
 

Tendo em vista todas as questões apresentadas anteriormente, podemos 

ressaltar a importância de um desenvolvimento pré-natal saudável e com 

acompanhamento desde a concepção, para que o feto esteja sempre exposto a um 

desenvolvimento normal, livre de possíveis patologias que podem acarretar em 

futuros problemas físicos, cognitivos e sociais. Após o pré-natal, temos o nascimento 

do bebê, mais uma etapa que requer cuidado e atenção quanto às escolhas de 

nascimento, tipo de parto e o processo pré, durante e pós-parto. 

As complicações do parto podem ser muitas e levar a consequências físicas 

no desenvolvimento do bebê. Um parto por cesariana (seção-c) é comumente 

criticado, entretanto em alguns casos tende a ser uma alternativa para possíveis 

consequências negativas, como por exemplo, o colapso do cordão umbilical, que 

consiste no enrolamento do cordão no pescoço do feto, ou ainda situações em que a 

mãe pode transmitir doenças para o bebê através do parto via vaginal, como a 

herpes (BERGER, 2003). 

Fora isso, a escolha da cesárea por mulheres que não apresentam 

complicações é extremamente questionável e criticada, como cita Hall (2003) apud 

Bee e Boyd (2011, p. 89): 
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Eles alegam que muitas pacientes obstétricas não percebem que uma 
seção-c é uma cirurgia importante e acarreta os mesmos riscos que outras 
operações abdominais. Esses riscos incluem reações alérgicas a 
anestésicos, infecção, lesões acidentais a outros órgãos (bem como ao feto) 
e perda excessiva de sangue. Consequentemente, esses críticos acreditam 
que o parto eletivo por cesariana representa uma escolha mal informada por 
parte da paciente e uma prática irresponsável por parte do médico. Além 
disso, alguns pesquisadores começaram a testar a hipótese de que durante 
o trabalho de parto o corpo da mãe produz hormônios que cruzam a 
placenta antes do nascimento do bebê e influenciam o funcionamento do 
sistema imunológico no recém-nascido. 
 

É importante que haja uma avaliação das condições do bebê em um tempo 

intercalado no primeiro minuto seguinte ao momento imediato do nascimento e, 

novamente, após 5 minutos. O sistema mais utilizado para isto é o escore de Apgar, 

como mencionado por Berger (2003, p. 78): 

 
A partir de uma rápida verificação, o examinador atribui 0, 1 ou 2 pontos 
para o índice cardíaco, a respiração, o tônus muscular, a coloração e os 
reflexos, 1 minuto após o nascimento e novamente, aos 5 minutos. Uma 
pontuação baixa com 1 minuto é sinal de advertência, mas em geral os 
recém-nascidos logo melhoram. Se o total de pontos aos 5 minutos for 7 ou 
acima disso, não há perigo. Se a pontuação aos 5 minutos estiver abaixo de 
7, o bebê precisa se ajuda para que se restabeleça a respiração normal. Se 
a pontuação ficar abaixo de 4, a criança está em condições críticas e 
necessita de imediata atenção médica para prevenir dificuldades 
respiratórias e morte.  
 

Podemos observar abaixo, no quadro 7, os escores e critérios para a 

avaliação de Apgar. 

 

Quadro 7 - Critérios e pontuação da escala de Apgar 
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Após essa avaliação, caso a criança apresente dificuldades físicas, devem ser 

tomadas as medidas cabíveis para a resolução e o acompanhamento médico 

pediátrico do caso. 

Outro fator extremamente importante após o nascimento é o surgimento dos 

vínculos fraternos. Desta forma Berger (2003, p. 80) aponta o seguinte: 
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Ao longo das últimas décadas, centenas de artigos em jornais e revistas 
têm feito crescer o entusiasmo a respeito da alegria e da necessidade da 
criação desse vínculo especial. Sem um imediato contato físico, segundo 
alguns, o amor duradouro entre genitor e filho será reduzido e a criança 
sofrerá com isso. [...] Entretanto, como esclarece o boxe Vínculos em 
Caprinos, Ratos e Seres Humanos, o conceito popular de que o contato 
inicial cria um estreito vínculo entre mãe e filho que perdura por toda a vida 
é falso – não é sustentado pelas evidências e na verdade contraria as 
pesquisas. 
 

Berger (2003), através do estudo de cientistas, quer dizer que o contato inicial 

entre genitor e filho imediatamente após o nascimento não é tão imprescindível para 

os seres humanos. Esse vínculo deve ser construído socialmente e com o tempo, 

não de instantâneo, pois muitas mulheres, atormentadas por complicações pós-

parto, inexperiência ou até mesmo pela ideia de que devem amar os filhos 

imediatamente após o nascimento, podem não conseguir experimentar essa 

sensação e possivelmente acabar desenvolvendo uma depressão pós-parto 

(sentimentos de inadequação ou tristeza vividos após o parto). Isso também remete 

a questão de pais adotivos, que nunca tiveram o primeiro contato inicial com os 

filhos após o nascimento, mas mesmo assim não deixam de desenvolver um vínculo 

afetivo com os mesmos e este fato não interferiu em suas emoções e 

comportamentos. 

Portanto, o que foi apresentado até esta seção, leva-nos a crer que o 

desenvolvimento intra-uterino e os primeiros momentos até o nascimento já são 

significantes e de extrema importância para um bom progresso nas etapas 

seguintes. Existem muitos critérios que devem ser seguidos e adotados, a fim de dar 

boas condições físicas para o feto que ainda está se desenvolvendo dentro do útero, 

o que pode vir a evitar doenças e problemas futuros. As mães devem suspender o 

uso de drogas lícitas ou ilícitas e ter um bom acompanhamento pré-natal para 

analisar se há complicações genéticas que possam ser precavidas, assim como 

buscar um bom atendimento para si e avaliação do bebê logo após o nascimento. 

 

2.1.2.2 O desenvolvimento psicossocial na infância 
 

Agora, vamos analisar de maneira mais ampla, como se dá o 

desenvolvimento psicossocial na infância, ou seja, como as crianças vivenciam seus 

relacionamentos sociais e a importância dessa vivência bem elaborada para a sua 

personalidade no futuro. 
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Segundo Berger (2003, p. 121): 

 
O desenvolvimento psicossocial, por definição, envolve a interação entre a 
psique (palavra grega que significa “alma”, “espírito”, “sentimentos”) e o 
contexto social (a família, a comunidade, a cultura). A segunda metade 
dessa palavra composta é fácil de entender. Toda criança evidentemente 
recebe um substancial volume de atenção social. Em vista disso, o contexto 
social das crianças tem sido examinado e debatido extensivamente no 
decorrer dos anos. Mas não tem ficado evidente como a psique (interna) do 
bebê deve ser estudada. Em consequência, os cientistas que examinam o 
desenvolvimento psicossocial estudaram primeiro os eventos sociais – e 
principalmente as ações das mães. Eles acreditam que os bebês pouco 
acrescentam à interação. 
Entretanto, os estudiosos do desenvolvimento hoje aceitam que até mesmo 
os recém-nascidos têm uma predisposição inata para a sociabilidade – são 
capazes de, no primeiro mês de vida, expressar suas próprias emoções e 
de reagir ao humor, aos sentimentos e às ações de outras pessoas.  
 

Eisenberg; Hofer e Vaughan (2007) apudeBee e Boyd(2011) fazem referência 

a desenvolvimentalista Nancy Eisenberg, que afirma que “a regulação da emoção é 

a base sobre a qual todo o repertório de habilidades sociais de uma criança é 

constituído”. Deste modo, a maneira como foram desenvolvidas as emoções na 

infância torna-se um importante referencial para seus futuros comportamentos 

sociais. 

Para a Teoria dos Sistemas Epigenéticos, o desenvolvimento da 

personalidade na infância, relaciona-se com o temperamento de cada indivíduo, 

como citam Bee e Boyd (2011, p 255): 

 
O primeiro princípio é que o temperamento do bebê dá uma enorme 
contribuição para a futura personalidade. O segundo princípio é que cinco 
dimensões básicas surgem como o centro da personalidade de um 
indivíduo durante a primeira infância e a meninice, e as formas como essas 
dimensões são manifestadas na vida de um indivíduo são razoavelmente 
estáveis entre a adolescência e a idade adulta. 
 

Segundo Rothbart e Bates (1998, p. 109) apud Bee e Boyd (2011, p. 255) o 

temperamento é o substrato emocional da personalidade, ou seja, as “diferenças 

individuais na reatividade e autorregulação emocional, motora e atencional que as 

crianças consistentemente exibem em todos os tipos de ambientes e situações”. 

Para Berger (2003), o desenvolvimento da personalidade é modelado e 

afetado pelo temperamento, ou seja, uma pessoa pode ser cautelosa ou assumir 

riscos sendo que essas escolhas voltam-se para a forma como foi moldada e 

desenvolvida sua personalidade na infância. 
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Os primeiros meses de vida do bebê envolvem diferentes situações que 

resultam em muitas emoções para a vida do pequeno ser, e essas contribuem para 

suas interações sociais. A primeira emoção a ser percebida é a aflição, por exemplo, 

representada no choro quando o bebê sente fome ou dor. A tristeza é uma emoção 

que pode ser notada também já no início de sua vida, a partir do primeiro ou terceiro 

mês. Mães de bebês que são tristes ou deprimidas podem passar esse sentimento 

aos filhos através de suas expressões faciais, o que pode se prolongar na infância. 

Já pelo lado positivo, o interesse é uma emoção que o bebê expressa 

constantemente quando algo chama sua atenção, sendo percebido, por exemplo, 

pelo arregalar dos olhos. O prazer advém de situações em que o bebê se sinta 

satisfeito ou aconchegado, representado por um sorriso, o chamado sorriso social, 

que surge em torno da 6ª semana de vida em resposta de uma agradável face ou 

voz, a qual começa a ser reconhecida constantemente pelo bebê resultando em 

gargalhadas a partir do 4º mês (BERGER, 2003). 

Conforme o tempo passa novas emoções são desenvolvidas no bebê, em 

torno dos 6 a 9 meses, segundo Berger (2003, p. 122): 

 
As mudanças nas emoções que vêm com o desenvolvimento tornam-se 
mais evidentes com o medo e a ansiedade. Os bebês tornam-se muito mais 
temerosos à medida que amadurecem atingindo um pico entre os 9 e 15 
meses. A angústia de estranhos, por exemplo, pode ser percebida por volta 
dos 6 meses e atinge sua plena expressão entre 10 e 14 meses.  
Uma reação relacionada é a ansiedade de separação, o receio de ser 
abandonado pela mãe ou por outro responsável. A ansiedade de separação 
surge por volta dos 8 ou 9 meses, atinge o máximo pelos 14 meses e 
depois se reduz. [...] A ansiedade de separação para os bebês também 
depende das experiências passadas do bebê e da maneira como o 
responsável se ausenta: o afastamento abrupto, por exemplo, tende a 
provocar choro por abandono. 

 
Segundo Berger (2003), as emoções são como a janela social, que permitem 

observar o que o indivíduo está sentindo e de que maneira ele expõe através de 

seus indícios emocionais, ou seja, as referências sociais, as quais os bebês 

começam a identificar a partir dos 6 meses de vida. Os genitores são grandes 

referencias sociais para os filhos, pois através deles, já que a convivência é maior, 

se aprende um amplo repertório de expressões que ajudarão a criança a identificar 

as suas próprias emoções e as emoções dos outros. 

À medida que crescem, as crianças vão desenvolvendo diferentes visões de 

si mesmas, o autoconceito (ou o self subjetivo), a autoconsciência (self objetivo) e o 

desenvolvimento do controle das emoções (self emocional) são características que 
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já podem ser observadas nos primeiros anos de vida. Durante o primeiro ano, a 

criança já sabe que ela é um agente no mundo, ela aperta os brinquedos e ouve 

ruídos, consegue empurrar e mexer em objetos, sorri para um adulto e ele sorri de 

volta, essas ações lhe dão prazer e as fazem ter a percepção de que ela pode fazer 

as coisas acontecerem. Isso vai desenvolvendo o seu autoconceito, ou o self 

subjetivo (BEE; BOYD, 2011). 

O self objetivo está relacionado com o entendimento que o então bebê 

desenvolve sobre ser, além de um agente no mundo, um objeto no mundo. Esta fase 

ocorre a partir dos dois anos e é marcada pelo desenvolvimento da autoconsciência 

na criança, que aprende a se autojulgar definindo qualidades próprias e papeis 

sociais. Ela aprende a identificar e processar as novas emoções que surgem, assim 

como deseja ter constantemente a aprovação do adulto diante de suas respostas 

positivas. Por exemplo, montar uma torre de blocos gera reforços positivos, como 

aplausos e carinhos, então cada vez mais elas buscam essa aprovação, servindo 

como um incentivo. Na idade escolar, as crianças tendem a buscar a aprovação dos 

professores, seguindo regras e fazendo as tarefas, e dos colegas, oferecendo 

amizade e brincadeiras compartilhadas (BEE; BOYD, 2011). 

Já o self emocional, segundo Eisenberg, Hofer e Vaughan (2007) apud Bee e 

Boyd (2011, p. 283) é o que capacita às crianças regularem suas próprias emoções, 

o controle dos impulsos faz parte deste processo: 

 
Quando um bebê está perturbado são os pais que ajudam a regular aquela 
emoção abraçando, acalmando ou removendo a criança da situação 
perturbadora. Durante o período pré-escolar, esse processo de regulação é 
gradualmente assumido mais e mais pela criança à medida que várias 
proibições e instruções são internalizadas.[...] A desenvolvimentalista Nancy 
Eisenberg afirma que a regulação da emoção é a base sobre a qual todo o 
repertório de habilidades sociais de uma criança é construído. 
 

Muitos estudos apontam resultados condizentes com essa ideia, por exemplo, 

pesquisas realizadas ao longo de anos inferem que, crianças que desenvolveram 

bem o autocontrole na primeira infância tendem a obedecer e seguir regras com 

mais facilidade nos anos escolares, crianças que controlaram seus sentimentos, 

como a raiva, tem menos problemas de comportamento do que outras que não 

tiveram essa capacidade (BEE; BOYD, 2011). 

Em Resumo, Berger (2003, p. 190) traz informações sobre a criança pré-

escolar e o mundo social: 



�1 

 

  

 
O aumento do autoconhecimento ajuda os pré-escolares a melhorarem seu 
conhecimento social e a se tornarem mais capacitados em suas relações 
com ou outros. A confiança é muito grande, porquanto essas crianças não 
focalizam em suas falhas e sim em seus novos sucessos, desenvolvidos por 
meio de sua própria iniciativa e do esforço de adultos que os aprovam. 
Aprender a controlar as emoções é um importante aspecto da inteligência 
emocional desenvolvida durante os anos pré-escolares. Normalmente, as 
crianças controlam o medo e a raiva, tornando-se simpáticas e sociáveis 
(mas não excessivamente solícitas nem amistosas) em relação aos outros. 
 

Bee e Boyd (2011) afirmam que durante os anos escolares, o autoconceito 

simples da criança vai se tornando mais abstrato, tendo em vista as novas 

experiências vividas e a percepção de novos sentimentos e emoções. É comum 

nessa fase acontecerem autoavaliações e estas serem comparativas. Por exemplo, 

uma criança pode perceber que um colega terminou a tarefa antes que ela, isso a 

faz se autoavaliar tanto positiva quanto negativamente, seguindo este exemplo, a 

criança pode se achar menos inteligente que o colega. 

Harter (2005b) apud Bee e Boyd (2011, p. 291 e 292) discorrem o seguinte 

sobre o papel da autoestima nos anos escolares: 

 
Durante os anos de ensino fundamental e médio, as avaliações das 
crianças de suas próprias capacidades tornam-se cada vez mais 
diferenciadas, com julgamentos bastante separados sobre habilidades 
acadêmicas ou atléticas, aparência física, aceitação social do grupo, 
amizade, apelo romântico e relacionamento com os pais. (Harter, 2006b) 
[...] À medida que as crianças desenvolvem julgamentos de 
autocompetência em um domínio específico, elas também criam para si 
mesmas uma autoavaliação global que se mantém ao lado desses 
autojulgamentos. É essa avaliação global do próprio valor que geralmente é 
referida como autoestima.  
 

Para Harter, duas avaliações internas resultam no nível de autoestima que 

cada criança obtém. A primeira sugere que a criança experimenta um grau de 

discrepância entre o que ela realmente é e o que gostaria de ser. Se pequena a 

discrepância, a autoestima é alta. Se alta a discrepância, a autoestima é baixa. A 

outra avaliação que implica diretamente na autoestima da criança é o senso global 

de apoio que ela sente das pessoas importantes a sua volta. Ou seja, pais (ou 

responsáveis) e pares precisam apoiar a criança e incentiva-las em seus atos para 

que elas se sintam seguras e valorizadas (BEE; BOYD, 2011). 

Sroufe (1996) apud Berger (2003, p. 177) aponta que “o controle emocional, 

desenvolve-se em resposta às expectativas da sociedade de que os pré-escolares 

‘controlem a frustração’ e ‘modulem a expressão emocional’”. 
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 Berger (2003) ressalta ainda que pesquisas comprovam que parte do 

desenvolvimento do controle emocional é neurológica e está relacionada à área do 

córtex frontal no cérebro. A autora ressalta ainda que crianças que tiveram essas 

áreas lesionadas podem ter o controle emocional prejudicado, e evidências de 

experimentos com animais inferiores apontam que situações extremamente 

estressantes na infância podem comprometer e alterar estruturas cerebrais de modo 

permanente; teme-se que o mesmo ocorra com seres humanos. 

Eisenberg, Gershoff et al. (2001); Eisenberg, Liew e Pidada (2001) apud Bee 

e Boyd (2011) ressaltam que a capacidade dos filhos regularem suas emoções está 

associada à forma que os pais se expressam e se comportam. Por exemplo, 

geralmente, pais que costumam expressar mais suas emoções negativas tendem a 

ter filhos que não controlam bem seus sentimentos negativos.   

Outra teoria que implica nas relações sociais são os vínculos que pais e filhos 

estabelecem ao longo de sua existência. O apego é extremamente benéfico para as 

crianças, isto quando especificado como seguro, pois as crianças necessitam da 

proximidade com os pais ou cuidadores e se sentem seguras com a presença dos 

mesmos. Já o apego denominado inseguro, sugere o contrário, a criança sente 

temor, ansiedade, indiferença e irritação com relação ao cuidador. Essa criança 

inseguramente apegada sente-se muito menos confiante que as outras (BERGER, 

2003). 

Belsky& Cassidy (1995); Fagot (1997) e Turner (1993) apud Berger (2003, p. 

134 e 135) dizem o seguinte com relação à importância do apego: 

 
O padrão de apego de uma criança pode ser uma previsão do 
desenvolvimento social e da personalidade dessa criança nos anos 
vindouros. As crianças seguramente apegadas tendem a interagir com os 
professores de maneira amistosa e apropriada, a buscar ajuda quando 
precisam, e são competentes em uma ampla gama de habilidades sociais e 
cognitivas. [...] o apego não é a causa, mas um sinal, um sintoma e às 
vezes um indício da direção em que o desenvolvimento de uma criança 
seguirá. O apego muitas vezes indica a natureza do relacionamento entre a 
criança e o cuidador, e geralmente continua durante toda a infância. Um 
cuidador sensível que favoreça o apego seguro costuma manter essa 
abordagem à medida que a criança amadurece, estimulando o 
desenvolvimento da sociabilidade, da curiosidade e da independência. 
Infelizmente, os cuidadores insensíveis que contribuem para o apego 
inseguro também tendem a ser mantidos, empurrando a criança para a 
cautela, a agressividade ou para a dependência. 
 

Os vínculos emocionais entre as crianças e os pais foram estudados por 

muitos pesquisadores, Bee e Boyd (2011) dizem que o apego é estabelecido não no 
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primeiro contato após o nascimento, como alguns teóricos sugerem, mas de forma 

gradativa , como um desenvolvimento de habilidade e interação composto por fases. 

Ao nascer, o bebê já apresenta padrões de comportamentos inatos que orientam e 

sinalizam suas necessidades. Não há como provar se o apego já está instaurado 

nesta fase, mas a sua base está se consolidando devido a percepção que o bebê 

tem sobre o suprimento de suas necessidades, o que o faz conseguir diferenciar os 

pais de outros. 

Bee e Boyd (2011) dizem que aos 3 meses o bebê também ainda não possui 

o apego completo, mas tem comportamentos mais restritivos, por exemplo, ele pode 

não sorrir facilmente para alguém que não lhe é familiar. Porém, eles ainda não 

apresentam ansiedade de separação dos pais nem o medo de estranhos, pois o 

apego não está de fato consolidado. De acordo com os estudiosos do apego, 

apenas aos 6 meses, os bebês formam um apego genuíno, usando a pessoa com 

quem mais convive e que mais tem importância como uma base segura para 

explorar o mundo a sua volta, buscando a proximidade segura com os cuidadores. A 

partir dos 10 meses já demonstram o medo de estranhos e a ansiedade de 

separação, gerada em resposta a uma “revolução ou algum estresse na vida da 

criança, tal como uma mudança recente ou uma mudança na rotina diária [...]diminui 

na maioria das crianças pequenas tipicamente na metade do segundo ano.” (BEE; 

BOYD, 2011, p. 312). 

O apego à mãe e ao pai surge quando os primeiros indícios fortes de apego 

são constatados, por volta dos 7 meses. Nota-se, nesta época, que a criança prefere 

a presença dos pais a de um estranho. Porém, conforme o tampo vai passando, a 

criança apega-se mais a um dos genitores, provavelmente o que passa mais tempo 

atendendo às suas necessidades, o que forma mais vínculos. Geralmente, 

pesquisas indicam que a maioria dos bebês têm apegos mais fortes com a mãe, por 

essa passar tempo integral junto ao filho (BEE; BOYD, 2011). 

Sobre os apegos na primeira infância, Bee e Boyd (2011, p. 312 e 313) 

ressaltam o seguinte: 

 
Em torno dos 2 ou 3 anos, embora o apego da criança à mãe e ao pai 
permaneça poderoso, a maioria dos comportamentos de apego torna-se 
menos continuamente visíveis. As crianças dessa idade são suficientemente 
avançadas cognitivamente para entender a mãe se ela explicar por que está 
saindo e disse que voltará, para que a ansiedade de separação delas 
diminua. [...] Aos 3 ou 4 anos também pode usar planos compartilhados 
oferecidos pelos pais [...] para diminuir sua possível ansiedade de 



�� 

 

  

separação. [...] O objetivo do bebê, para colocar de forma mais simples, é 
sempre ter a figura de apego ao alcance da visão ou do toque. O objetivo da 
criança pré-escolar também é estar “em contato” com o pai, mas o contato 
não mais requer presença física constante. A criança pré-escolar não 
apenas entende que sua mãe continuará a existir quando ela não estiver ali; 
ela também entende agora que o relacionamento continua a existir mesmo 
quando os parceiros estão separados.  
 

Sobre o apego nos anos escolares Kerns (1996); Maccoby (1994); Smith, 

Lalonde e Johnson (2004) apud Bee e Boyd(2011, p. 313) relatam que: 

 
No ensino fundamental, comportamentos de apego manifestos tais como 
agarramento e choro são ainda menos visíveis, portanto é fácil esquecer o 
fato de que as crianças dessa idade ainda estão fortemente apegadas a 
seus pais. A criança do ensino fundamental pode assumir a 
responsabilidade primária por manter contato com o pai (Kerns, 1996), mas 
ela quer saber que mamãe e papai estarão lá quando ela precisar deles. 
Essa necessidade é mais provável de aparecer quando a criança enfrenta 
alguma situação estressante, talvez o primeiro dia de escola, uma doença 
ou revolução na família, ou a morte de um animal de estimação. Visto que 
menos experiências são novas e potencialmente estressantes para a 
criança de 7 ou 8 anos do que era para os pré-escolares, há muito menos 
comportamento de base segura óbvio e menos afeição declarada 
expressada pela criança para com o pai (Maccoby, 1994). Essas mudanças, 
entretanto, não significam que o apego da criança ao pai enfraqueceu. Na 
verdade, separações prolongadas dos pais podem ser extremamente 
estressantes para crianças em idade escolar (Smith, Lalonde e Johnson, 
2004). 

 
Eisenberg & Fabes (1998) apud Berger (2003, p. 179) dizem que o 

comportamento pró-social é aquele proveniente da maturação da criança durante os 

anos pré-escolares, ou seja, são as “ações que são voluntariamente executadas por 

alguém visando a ajudar outra pessoa, sem evidentes benéficos para si mesmo”. 

Este comportamento pró-social está relacionado ao controle emocional, a criança 

aprende a controlar suas emoções negativas, agindo de forma positiva para com os 

pares e familiares, podendo ser simpáticas e ter atitudes ajustadas ao meio social, 

ou seja, possuem competência social. 

Já o comportamento antissocial é o oposto do pró-social, definido como 

“ações deliberadamente prejudiciais ou destrutivas. O comportamento anti-social 

durante a infância ou adolescência muitas vezes é previsto pela falta de controle 

emocional durante os anos pré-escolares.” (EISENBERG ET AL., 1997 APUD 

BERGER, 2003, p. 179). 

A agressividade é um modo de comportamento antissocial que merece 

atenção, tendo em vista que pode começar devido a um autoconceito negativo e um 

controle emocional impróprio durante os primeiros anos pré-escolares e conforme o 
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tempo passa, se torna um sério problema social. Ou seja, uma criança zangada aos 

3 anos pode ter problemas aos 5, aos 10, aos 15 e até mesmo aos 25 anos. 

Geralmente, as crianças são mais agressivas aos 4 anos de idade, pois nesta 

época, ao passo que se tornam mais conscientes de si mesmas e de suas 

necessidades se tornam mais dispostas a defender seus interesses. Existem muitas 

formas de agressão, desde as que são naturais e inocentes até as mais infrequentes 

e temíveis (Berger, 2003). 

Campbell (1995) apud Berger (2003, p. 180) destaca a seguinte informação: 

 
É normal que as crianças se tornem mais pró-sociais e menos agressivas 
entre os 3 e os 6 anos. Contudo, no caso de algumas crianças, o 
comportamento anti-social não diminui (Campbell, 1995). Essas crianças 
despertam grande preocupação, porque sua agressividade por causar 
problemas ainda piores mais adiante. Os motivos vão de influência genética 
e pré-natais a influências da escola e da sociedade.  
 

O relacionamento com os pais e com os pares é um fator que pode afetar 

amplamente nos comportamentos pró ou anti-sociais das crianças. Bee e Boyd 

(2011) sugerem que a boa paternagem pode ser efetiva se associada a 

relacionamentos com pares que também possuam competências sociais. De nada 

vale a boa paternagem se os filhos se envolvam com pares com comportamentos 

antissociais. 

O relacionamento entre iguais na primeira infância e idade pré-escolar é 

extremamente importante para a prática de habilidades sociais. Estudos indicam que 

desde os 6 meses as crianças se interessam positivamente por seus pares através 

das brincadeiras. As brincadeiras geram o aprendizado das habilidades sociais, 

como citam Bee e Boyd (2011, p. 321): 

 
Frequentemente, eles devem subjugar seus próprios desejos no interesse 
da brincadeira conjunta, o que requer alguma consciência dos sentimentos 
e desejos do outro, bem como uma capacidade de modular as próprias 
emoções. 
 

As condições sociais da criança interferem relativamente no estabelecimento 

do relacionamento com os pares. Crianças populares são as descritas por outros 

como queridas e mais frequentemente escolhidas pelos grupos de pares para 

brincadeiras e jogos. As crianças negligenciadas tem um padrão semelhante ao das 

crianças populares, têm um bom desempenho na escola. O que as difere é uma 

preferência por estarem mais sozinhas, algo próprio de sua personalidade, sendo 

que o fato de não serem populares não as preocupa. Já as crianças rejeitadas vivem 
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uma situação mais complicada, elas podem ser rejeitadas devido ao comportamento 

retraído (devido ao fracasso na tentativa de serem aceitas por seus pares acabam 

retraindo-se, experimentando grande solidão) ou podem ser rejeitadas devido ao 

comportamento agressivo (são disruptivas e não cooperativas, porém tem a crença 

de que seus pares têm afeto por elas) (BEE; BOYD, 2011). 

Segundo Berger (2003) a criança rejeitada tende a ser extremamente 

agressiva ou arredia. Os dois tipos de comportamento que podem ser apresentados 

pela criança fazem contraste com as crianças em idade escolar que são benquistas. 

As crianças benquistas tem uma visão mais positiva das situações buscam com 

mais facilidade amenizar e resolver os problemas. Já as crianças rejeitadas 

geralmente não possuem essa capacidade, o que faz com que elas sejam excluídas 

do convívio social com os colegas, não fazendo parte do grupo, o que as faz ficar de 

fora dos momentos de aprendizagem que são tão importantes para o seu 

desenvolvimento. Isso pode ocorrer devido a seu próprio comportamento 

autodefensivo, como resultado dessa aversão, as crianças se tornam vítimas, 

nutrindo sentimentos negativos com relação a si mesmas, vulneráveis e cada vez 

mais agressivas com o passar do tempo. 

As causas e consequências da rejeição pelos grupos, segundo Ladd e Troop-

Gordon (2003) apud Bee e Boyd (2011, p. 323) podem estar associadas ao seguinte 

fator: 

 
Grande quantidade de pesquisas mostra que a rejeição pelo grupo de iguais 
no ensino fundamental – especialmente quando a rejeição é devido 
agressividade excessiva – é um dos muitos aspectos do funcionamento da 
infância que prediz consistentemente problemas de comportamento ou 
transtornos emocionais também na adolescência e na idade adulta. (Ladd e 
Troop-Gordon, 2003). [...] Essa associação entre impopularidade precoce e 
futuros problemas de comportamento poderia ser explicada de diversas 
maneiras. Problemas precoces com o grupo de iguais poderiam ser 
meramente o reflexo mais visível de um desajustamento geral que 
posteriormente se manifesta como delinquência ou transtorno emocional.  
 

Berger (2003) faz referência aos padrões de parentalidade que apontam que, 

diante de resultados de muitas pesquisas elaboradas ao longo dos anos, o 

comportamento antissocial na infância é fortemente influenciado pela maneira que 

os pais educam e se relacionam com seus filhos.  

Berger (2003) relata que foi Diana Baumirind, em 1960, quem realizou os 

primeiros trabalhos sobre os padrões de parentalidade. Ela observou 100 crianças 

pré-escolares (quase todas da mesma nacionalidade e classe social) em suas 
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atividades pré-escolares, assim como observou o comportamento dos pais da 

criança em casa e no laboratório para estabelecer possíveis correlações com o 

comportamento dos filhos na pré-escola. Ela teve como resultado a distinção dos 

pais em quatro aspectos importantes: afeto (variavam de afeto a frieza total), 

disciplina (envolviam explicações, persuasão ou punição), comunicações (variavam 

de atenção demasiada a exigências de absoluto silêncio) e maturidade (exigentes no 

grau de responsabilidade e auto controle). Baseada nesses quatro aspectos, Diana 

descobriu três estilos parentais básicos: 

 
1. Autoritário. A palavra dos pais é lei e não pode ser questionada. A má 
conduta acarreta punição, em geral física, embora os pais autoritários não 
ultrapassem necessariamente a linha da agressão física. As exigências de 
maturidade são grandes e as comunicações entre pais e filho, 
principalmente sobre emoções, são fracas. Os pais autoritários parecem 
desinteressados de seus filhos, demonstrando-lhe pouco afeto ou 
dedicação. 
2. Permissivo. Os pais fazem poucas exigências aos filhos, ocultando 
qualquer impaciência que sintam. A disciplina é relaxada porque as 
exigências sobre maturidade são pequenas. OS pais permissivos são 
dedicados, complacentes e se comunicam bem com os filhos. Veem a si 
mesmos como prontos a ajudar os filhos mas não como responsáveis por 
moldar a maneira como eles deverão vir a ser. 
3. Competente. Os pais competentes são semelhantes em alguns 
aspectos com os pais autoritários, estabelecendo limites e impondo normas. 
Contudo, também ouvem as solicitações e perguntas dos filhos e discutem 
sentimentos e problemas. O controle familiar é mais democrático que 
ditatorial. Os pais exigem maturidade de seus filhos, mas também são 
dedicados e compreensivos, perdoando (em vez de punir) uma criança 
quando as exigências da maturidade não são atendidas (BERGER, 2003, p. 
182). 

 
Finalizando, Berger (2003, p. 182 e 183) ressalta as seguintes conclusões: 

 
· Pais autoritários criam filhos que tendem a ser conscienciosos, 
obedientes e calados; contudo não são felizes. 
· Pais permissivos criam filhos ainda menos felizes e que carecem de 
autocontrole. 
· Pais competentes criam filhos que têm maior probabilidade de ter 
sucesso, de ser bem ajustados, inteligentes, satisfeitos consigo mesmos e 
generosos com os demais.  
 

Bee e Boyd (2011) trazem a ampliação do estudo de Baumirind, relatando 

que em 1983, Eleanor Maccoby e John Martin estenderam o sistema de categorias 

de paternagem, inserindo um quarto estilo: o negligente. Esse estilo é, para os 

autores, o mais negativo. Sua causalidade pode ser associada à falta de apego com 

os pais, ou um tipo de apego inseguro, sem confiança, que pode ser estabelecido 

devido à indisponibilidade emocional da mãe para com o filho. Crianças com 
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paternagem do tipo negligenciada apresentam transtornos em seus relacionamentos 

com os iguais e com adultos por muitos anos. Na adolescência são mais impulsivos 

e antissociais, tendo a chance de se tornarem delinquentes e iniciarem atividade 

sexual precocemente. 

Berger (2003) ressalta que a conduta com a qual um pai educa seu filho é 

parte integrante do estilo de criação. É importante entender que crianças pré-

escolares possuem uma cognição que ainda não lhes permite diferir o certo do 

errado por completo, sendo assim, a maneira de disciplina deve ser mais pró-ativa 

ao invés de punitiva, porém, não é isso que ocorre em muitas culturas no mundo, 

90% dos adultos americanos de hoje diz que apanharam quando crianças, porém a 

maioria não se considera pior devido a isso.  

Fica claro que cada família tem o seu jeito de educar, porém punições físicas 

demasiadamente exageradas, que chegam a avançar a linha tênue para a agressão 

são contraindicadas e repudiadas. Straus (1994) apud Berger (2003, p. 183) ressalta 

o seguinte: 

 
[...] muitos estudiosos do desenvolvimento conjecturam se bater tem efeito 
de bumerangue – ou seja, se as crianças que são punidas fisicamente se 
tornam mais agressivas.  A resposta provavelmente é afirmativa. A violência 
doméstica de qualquer tipo, seja bater na criança, deixar os irmãos brigarem 
e expor as crianças a insultos recíprocos ou ver os pais jogarem coisas um 
no outro, torna as crianças mais agressivas com os colegas e, mais tarde, 
com suas próprias famílias (Straus, 1994). 
 

Sobre o desenvolvimento da cognição social na infância, podemos destacar a 

importância do processo da empatia. É importante para seu relacionamento social 

atual e futuro, que a criança aprenda a entender os sentimentos dos outros. 

Eisenberg e Fabes (1998); Eisenberg, Fabes, Schaller e Miller(1989); Eisenberg et 

al., (2007) apud Bee e Boyd (2011, p. 341) dizem o seguinte sobre o 

desenvolvimento da empatia: 

 
Para explorar o desenvolvimento da capacidade das crianças de entender 
as emoções e os sinais dos outros, os psicólogos também estudaram o 
desenvolvimento de empatia. A empatia envolve dois aspectos: 
compreender o estado ou a condição emocional de outra pessoa e então 
combinar esse estado emocional com o seu próprio. Uma pessoa empática 
experimenta o mesmo sentimento que imagina que a outra pessoa sente, 
ou um sentimento altamente semelhante. A simpatia envolve o mesmo 
processo de compreender o estado emocional do outro, mas é 
acompanhada não por uma combinação de emoções, mas por um 
sentimento geral de pesar ou preocupação pela outra pessoa (Eisenberg e 
Fabes, 1998; Eisenberg, Fabes, Schaller e Miller, 1989). De maneira geral, 
a empatia parece ser a resposta mais precoce do desenvolvimento; entre 
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crianças mais velhas e adultos, a simpatia frequentemente parece nascer 
de uma resposta empática inicial (Eisenberg et al., 2007). 
 

O Quadro 8 abaixo apresenta os estágios no desenvolvimento de empatia 

propostos por Hoffman. 

 

Quadro 8 - Estágios no desenvolvimento de empatia propostos por Hoffman 
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Sobre o desenvolvimento da compreensão de regras e intenções, Bee e Boyd 

(2011) relatam a existência de regras convencionais e regras morais, as quais a 

criança deve se adaptar. As regras convencionais são aquelas que variam de cultura 

para cultura, por exemplo, cada escola tem suas regras sobre o uso de uniforme, 

comportamento na hora do recreio, etc. Já as regras morais são universais e 

obrigatórias, elas garantem os direitos dos próximos através de princípios básicos, 

por exemplo, não agredir o colega ou o professor é uma regra moral. As crianças 

que quebram regras convencionais são tidas como mal-educadas, porém as 

crianças transgressoras morais tem uma visão mais crítica e rigorosa pelos outros. 

O desenvolvimento moral da criança têm dimensões diferentes de acordo 

com as abordagens psicanalítica, comportamental e cognitivo-desenvolvimental, 

sendo a última mais influente nos últimos anos. Bee e Boyd (2011, p. 358) as 

diferem resumidamente da seguinte maneira: 
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As teorias psicanalíticas do desenvolvimento moral enfatizam emoções, 
enquanto as teorias da aprendizagem se centram em reforço e modelagem. 
Os teóricos congnitivo-desenvolvimentais estudam o raciocínio moral e 
afirmam que o desenvolvimento moral está fortemente relacionado a 
desenvolvimento cognitivo geral. 
 

Analisando então a teoria mais influenciável, temos um modelo de 

desenvolvimento moral relacionado ao raciocínio moral, ou seja, o método de julgar 

sobre o erro ou acerto de atos específicos, sendo que este desenvolvimento ocorre 

em níveis e estágios, idealizados por Kohlberg, após estudos do raciocínio moral 

feito com crianças (BEE; BOYD, 2011). O quadro9 abaixo traz de forma resumida 

esses níveis e estágios. 

 

Quadro 9 - Estágios do desenvolvimento moral de Kohlberg 
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2.1.2.3 O desenvolvimento psicossocial na adolescência 
 

“O desenvolvimento psicossocial durante a adolescência é mais bem 

compreendido como uma busca do autoconhecimento, de respostas à pergunta 

‘Quem sou eu?’” (BERGER, 2003, p. 279). Durante toda a adolescência, o jovem 

buscar descobrir sua identidade. 

Bee e Boyd (2011, p. 286) dizem que os adolescentes tem uma definição 

ainda mais abstrata para si mesmos: 

 
O autoconceito do adolescente também torna-se mais diferenciado à 
medida que ele passe a se ver um pouco diferente em cada um de seus 
diversos papeis: como estudante, com amigos, com os pais e em 
relacionamentos românticos (Harter, 2006b). Uma vez formadas essas 
ideias, elas começam a influenciar o comportamento dos adolescentes. Por 
exemplo, adolescentes cujos autoconceitos acadêmicos são fortes 
escolhem cursos mais difíceis no ensino médio do que aqueles que 
acreditam ser menos capazes. [...] Os autoconceitos acadêmicos dos 
adolescentes parecem se originar tanto de comparações internas de seu 
desempenho com um ideal autogerado quanto de comparações externas 
com o desempenho de seus pares (Bong, 1998). Também parece que a 
competência percebida em uma esfera afeta como um adolescente se sente 
em relação a sua capacidade em outras áreas. 

 
Berger (2003) diz que durante a adolescência o jovem pode adotar não só um 

status de identidade, mas vários. Porém, o status definitivo, criado através de sua 

própria idealização com a consideração das metas e valores estabelecidos durante a 

infância pelos pais e a cultura, é chamado de realização da identidade. Pode haver a 

confusão e o adolescente adotar os valores dos pais e da sociedade 

indiscriminadamente, é a chamada resolução precipitada. Um exemplo seria um 

adolescente estudar matérias relacionadas à química e biologia devido a forte 

influência gerada por seu pai, que é médico.  

A identidade negativa acontece quando o adolescente expõe-se contra os 

papeis que os pais e a sociedade esperam dele. Por exemplo, um pai professor 

espera que o filho ingresse na faculdade, porém o mesmo não manifesta essa 

vontade, ou um pai líder religioso é contrariado por sua filha, que pode se tornar uma 

prostituta. Nota-se que por trás dessa identidade há um desafio rebelde instalada 

dos filhos para com os pais (BERGER, 2003). 
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Berger (2003) traz o conceito de difusão de identidade, que ocorre quando o 

jovem não consegue estabelecer um tipo de identidade para seguir. Esses jovens 

podem tornar-se apáticos e sem a condição de assumir algum papel em suas vidas, 

o que dificulta nas atividades escolares, sociais e futuras. Já a moratória de 

identidade é um conhecimento de várias identidades, onde os jovens as 

experimentam sem a intenção de tentar firmar nenhuma delas. Um exemplo seria os 

jovens pré-universitários ou universitários, que antes de ingressar na faculdade 

experimentam diversas áreas acadêmicas para obterem a certeza do que realmente 

querem. Outros jovens demoram mais para adquirirem essa certeza, como é o caso 

de universitários que trocam de cursos durante a graduação. 

Entretanto, Bee e Boyd (2011, p. 288) apontam que teóricos importantes que 

estudaram a identidade nos adolescentes concordam em alguns aspectos sobre o 

progresso evolutivo da consolidação da identidade na adolescência: 

 
Antes, os quatro estados de identidade podem mais razoavelmente ser 
considerados abordagens diferentes que os jovens podem adotar à tarefa 
de formação da identidade, dependendo da cultura e da situação individual 
da pessoa (Marcia, 1993; Waterman, 1988). Nesse ponto de vista, não é 
correto dizer que um jovem que está no estado de pré-fechamento não 
alcançou nenhuma identidade. Ele tem uma identidade, adotada de regras 
parentais ou de ouras regras sociais sem questionamento significativo.  

 
Berger (2003, p. 281) ressalta que a cultura afeta na dificuldade ou facilidade 

com a qual um jovem firma uma identidade, podendo facilitar a formação da 

identidade de duas formas importantes: 

 
· Fornecendo valores que passaram pelo teste do tempo e que 
continuam a cumprir a sua função. 
· Fornecendo estruturas e costumes sociais que facilitam a transição 
da infância para a fase adulta. 
 
Se uma determinada cultura proporciona ou não esses valores e estruturas 
sociais depende principalmente do nível de acordo que existem entre os 
membros da cultura com relação aos princípios básicos e de como as 
circunstâncias de uma vida estável se transmitem de uma geração para 
outra. 
 

Desta forma, entendemos que numa cultura onde os valores (morais, 

religiosos, políticos ou sexuais) são os mesmos adotados por todos e as mudanças 

sociais são lentas, a identidade acaba por se tornar simples e conquistada 

facilmente. Já numa cultura, como das sociedades modernas industriais e pós-

industriais, onde os questionamentos são abertos e os valores podem ser diferentes 
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para muitos e as mudanças sociais são constantes, a identidade torna-se mais difícil 

de ser formada (BERGER, 2003). 

Sobre a autoestima na adolescência, Bee e Boyd (2011, p. 293) relatam que 

estudos apontam que a autoestima parece ser um pouco mais instável nessa fase 

da vida, especialmente na passagem do para as ultimas séries do ensino 

fundamental: 

 
Em um estudo, Edward Seidman e colaboradores (1994)acompanharam um 
grupo de quase 600 crianças hispânicas, negras e brancas durante os dois 
anos da 6ª até a 8ª serie. Seidman encontrou uma queda significativa na 
autoestima média nesse período, um declínio que ocorreu em cada um dos 
três grupos étnicos. David DuBois e colaboradores (1996), em um estudo 
transversal de 1.800 crianças de 5ª a 8ª serie, verificaram que os 
estudantes da 8ª serie tinham autoestima significativamente mais baixa que 
os de 5ª serie. 
 

Desta forma, Bee e Boyd (2011) dizem que no fim da adolescência, em 

média, a autoestima tende a se elevar, porém, o índice baixo ou alto de autoestima 

está estritamente ligado ao desenvolvimento de habilidades sociais e acadêmicas 

importantes nas fases regressas do indivíduo. 

Sobre o relacionamento entre pai e filho na adolescência, Bee e Boyd (2011) 

ressaltam a dificuldade que o jovem tem em estabelecer sua própria autonomia com 

relação aos pais, mas isso sem deixar de lado o apego que mantém pelos pais. 

O apego na adolescência ainda é extremamente importante para pais e filhos. 

Os filhos continuam a se sentir mais seguros com a presença dos pais, inclusive, 

algumas pesquisas apontam que “quanto mais forte o senso de ligação (apego) que 

um adolescente tem com seus pais, menos probabilidade ele tem de se envolver em 

qualquer um dos comportamentos arriscados ou delinquentes” (BROOK, 

WHITEMAN, FINCH E CHOEN, 2000; RESNICK ET AL., 1997 apud BEE; BOYD, 

2011, P. 315). 

O relacionamento com a família na adolescência pode ser conturbado para 

alguns jovens, tendo em vista que nessa fase eles procuram firmar sua própria 

identidade e adquirir independência, muitas vezes entrando em conflito com os pais. 

Holmbeck & O’Donnell (1991); Smetana & Asquith (1994) apud Berger (2003, p. 

283) ressalta o seguinte sobre esse relacionamento entre pais e filhos na 

adolescência: 

 
Os adolescentes – rapazes e moças – geralmente acham que devem 
receber os privilégios da vida adulta muito mais cedo, e de maneira mais 
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ampla, do que os pais (Holmbeck & O’Donnell, 1991). Essa disputa sobre 
status e idade provém do interesse das gerações. Os jovens de 12 anos 
acham que as controvérsias entre eles mesmos e seus pais envolvem 
valores básicos como a privacidade pessoal e a liberdade, que não devem 
sofrer interferência dos pais. Estes acreditam que as mesmas questões 
(dormir tarde nos fins de semana, entabular longas conversas ao telefone, 
usa roupas justas ou rasgadas e deixar o quarto desarrumado) devem 
permanecer sob sua autoridade, uma vez que eles dão grande valor ao 
bem-estar dos filhos. Poucos pais conseguem resistir a fazer uma crítica em 
relação a meias sujas largadas no chão, e poucos adolescentes conseguem 
ouvir calmamente “expressões de preocupação” sem se sentir injustamente 
criticados (Smetana & Asquith, 1994). 
 

Rueter e Conger(1995); Silberberg e Gondoli (1996) apud Berger (2011, p. 

313 e 314) relatam o seguinte sobre o aumento dos conflitos entre pais e filhos na 

adolescência: 
 

Esse aumento na discórdia é amplamente encontrado, mas é importante 
não supor que ele signifique uma ruptura importante da qualidade do 
relacionamento entre pai e filho. [...] As famílias com mais alto risco para 
conflito persistente aumentado são aquelas nas quais os pais têm um 
histórico de baixos níveis de afeto e sustentação em relação a seus filhos 
nos primeiros anos e continuam esse padrão durante a adolescência 
(Rueter e Conger. 1995; Silberberg e Gondoli, 1996). Quando os pais 
expressam afeto e sustentação e estão abertos para ouvir as opiniões e 
discordâncias do adolescente, o período de conflito aumentado parece ser 
relativamente breve. 
 

Para Berger (2003) existem outras dimensões do relacionamento entre pais e 

filhos, como a comunicação, apoio, interligação e controle. Nas famílias rígidas, o 

forte controle estabelecido pelos pais (controle parental) acaba reprimindo a 

autonomia dos filhos adolescentes, porém, por outro lado, certo padrão de controle e 

limite de liberdade pode se tornar benéfico e positivo para evitar comportamentos 

extremamente irresponsáveis e arriscados dos filhos (por exemplo, delinquência, 

sexo arriscado, uso excessivo de drogas). 

O relacionamento com o grupo de pares e colegas na adolescência se torna 

potencialmente fundamental para sua transição para a vida adulta. Funções deste 

relacionamento podem ser desempenhadas, como a auto-ajuda puberal (troca de 

informações sobre as mudanças físicas que ocorrem), apoio social (os colegas e 

amigos se tornam um importante apoio para desabafos e passar segurança uns aos 

outros diante de novos desafios escolares vivenciados), formação da identidade (os 

colegas estão sempre interagindo e servindo de influencia um para o outro na 

formação de uma identidade) e esclarecimento de valores (os amigos compartilham 

pontos de vistas, filosofias e atitudes entre si). Deste modo, a lealdade e intimidade 
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se tornam bases sólidas do relacionamento entre amigos e fortalece a amizade 

(BERGER, 2003). 

Sobre a influência negativa de colegas, ou a pressão de grupo, Berger (2003, 

p. 285) cita o seguinte: 

 
Os colegas às vezes influenciam amigos ambivalentes quanto aos seus 
valores e às suas atividades, mas não aqueles que já se definiram por 
determinado rumo (Vitaro et al., 1997). Na verdade, os colegas escolhem 
uma ao outro; os adolescentes se aproximam de outros adolescentes com 
quem compartilhem valores e interesses. Coletivamente, contudo, eles às 
vezes podem se envolver em ações que nenhum deles realizaria sozinho. O 
motivo do seu comportamento não é a pressão do grupo, e sim a 
solidariedade entre colegas. 

 
Por outro lado, alguns pesquisadores apontaram uma exceção que contraria a 

ideia de que o grupo não oferece pressão e não influencia diretamente os pares. 

Observamos isso de acordo com o que dizem Vérnonneau, Vitaro, Pedersen e 

Tremblay (2008) apud Bee e Boyd (2011, p. 325): 

 
Uma exceção importante a essa visão bastante “cor-de-rosa” do impacto da 
pressão do grupo de iguais ocorre entre adolescentes que passam o tempo 
com amigos que tendem a comportamento agressivo, delinquente ou 
insubordinado (Vérnonneau, Vitaro, Pedersen e Tremblay, 2008). Esses 
subgrupos frequentemente fazem pressão explícita na direção de mau 
comportamento ou infração da lei, à qual alguns adolescentes são 
suscetíveis. Se um adolescente será atraído para esse tipo de grupo em 
primeiro lugar, e se ele será empurrado para comportamento desviante 
quando começar a “andar” com o grupo, parece depender muito de suas 
qualidades individuais – tais como se ele tem boas habilidades sociais ou já 
demonstrou algum comportamento insubordinado antes da adolescência. 
Por exemplo, Frank Vitaro e colaboradores (1997) verificaram que entre um 
grupo de 868 meninos de 11 a 13 anos que eles estudaram, aqueles que 
tinham sido moderadamente insubordinados aos 11 anos tinham mais 
probabilidade de serem delinquentes aos 13 anos se tivessem 
experimentado amizades agressivas ou insubordinadas nas idades de 11 e 
12 anos do que se seus amigos tivessem sido menos agressivos ou 
insubordinados. 
 

A transgressão da lei é outro fator importantíssimo que (quando o 

comportamento infrator se torna reincidente) implica em consequências gravíssimas 

para os relacionamentos sociais dos adolescentes, além da indicação de um forte 

estresse emocional que provavelmente foi desenvolvido aos longos dos anos. 

Porém, a transgressão também possui certa compreensão quando ocorrida 

na adolescência. Berger (2003, p. 297) diz o seguinte: 

 
A violação da lei é mais comum na adolescência do que em qualquer outro 
período da vida. Quase todos os adolescentes se envolvem em algum tipo 
de delinquência, mas relativamente poucos são presos e menos ainda se 
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tornam criminosos vitalícios persistentes. Os adolescentes com frequência 
também são vítimas de crimes. 
A prevenção da criminalidade na adolescência inclui a identificação de 
crianças em risco, que têm poucos amigos, que consomem substâncias 
precocemente, que são tiranas, ou que são maltratadas ou negligenciadas. 
Nem todos os adolescentes transgressores são igualmente problemáticos, e 
a intervenção mais eficaz ocorre anos antes que uma transgressão violenta 
seja cometida. 
 

Podemos concluir que a transgressão da lei na adolescência é relativa em 

cada caso e depende muito do contexto de vida no qual o adolescente esteja 

inserido. Alguns adolescentes infringem leis apenas como uma característica própria 

da fase, para chamar a atenção ou para experimentar novas emoções. Outros 

podem realmente passar por problemas graves familiares e deficiências de condutas 

parentais que se acumulam desde as primeiras épocas da infância, ou até mesmo 

desde o nascimento, o que prejudicou sua capacidade de desenvolver o controle de 

seus impulsos e emoções e habilidades sociais (BERGER, 2003). 

Com base em tudo o que foi apresentado neste capítulo, podemos dizer que 

um desenvolvimento saudável, bem elaborado, com o suprimento das necessidades 

físicas, cognitivas e sociais, é extremamente importante, desde o desenvolvimento 

intrauterino. A mãe deve estar atenta a varias situações que não comprometam o 

desenvolvimento do feto. È importante o acompanhamento da situação da mãe do 

bebê logo após o nascimento para que ambos possam se recuperar bem e 

tranquilamente. Nos períodos da infância, vários aspectos vão sendo envolvidos 

junto à construção da personalidade da criança, aliados ao temperamento. O 

relacionamento com os pais está entre os principais fatores sociais que influenciam 

no comportamento pró ou antissocial das crianças. A adolescência é uma evolução 

da infância, com suas características próprias da fase, já que os antigos aspectos 

vão mudando e se desenvolvendo de acordo com as necessidades da época.  

 

2.1.2.4 O normal x o patológico 
 

Bergeret (1998, p. 24 e 15) traz a seguinte definição para normalidade: 

 
O verdadeiro “sadio” não é aquele que simplesmente se declare como tal, 
nem, sobretudo um doente que se ignora, mas um sujeito que conserve em 
si tantas fixações conflituais como tantas outras pessoas, que não tenham 
encontrado em seu caminho dificuldades internas ou externas superiores a 
seu equipamento afetivo hereditário ou adquirido, às suas faculdades 
pessoais defensivas ou adaptativas e que se permita um jogo 
suficientemente flexível de suas necessidades pulsionais, de seus 
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processos primário e secundário nos planos tanto pessoal quanto social, 
tendo em justa contra a realidade e reservando-se no direito de comportar-
se de modo aparentemente berrante em circunstâncias excepcionalmente 
“anormais”. 
 

Ao longo dos anos muitos autores estudaram as definições de normalidade e 

patologia, muitas informações foram elaboradas e muitos conceitos apresentados. 

Porém as noções do normal e do patológico podem ser subjetivas de cada autor. 

Freud, por exemplo, sugeria que a normalidade na criança vai se estabilizando 

conforme vão se estabelecendo os aspectos tópicos e estruturais da personalidade 

e conforme elas aprendem a resolver seus conflitos pulsionais (BERGERET, 1998). 

Para Bergeret (1998, p. 31): 

 
A noção de “normalidade” estaria, assim, reservada a um estudo de 
adequação funcional feliz, unicamente no seio de uma estrutura fixa, seja 
esta neurótica ou psicótica, sendo que a patológica corresponderia a uma 
ruptura do equilíbrio dentro de uma mesma linhagem estrutural. 
 

Marcelli (1998) diz que Freud não estabelecia distinção entre o homem sadio 

e o homem neurótico, já que ambos possuem a mesma estrutura de personalidade, 

passaram pelos mesmos processos e fases de maturação. Entretanto, o que pode 

diferenciar o neurótico sadio e o neurótico sadio que está em sofrimento é a baixa 

capacidade do ultimo de administrar e saber usar seus mecanismos de defesa, 

sendo assim, a saúde se define de acordo com esse aspecto. 

A avaliação do normal e do patológico na infância deve ser feita da seguinte 

maneira: 

 
[...] diante de uma criança particular, a avaliação do normal e do patológico 
se coloca de modo diferente; deve-se então reconhecer o sintoma, avaliar 
seu peso e função dinâmica, tentar situar seu lugar no seio da estrutura e, 
enfim, apreciar essa estrutura no âmbito da evolução genética e no seio do 
ambiente. É dessa quádrupla avaliação sintomática, estrutural, genética e 
ambiental que procede todo procedimento psiquiátrico infantil. (MARCELLI, 
1998, p. 49). 

 
Na infância, os distúrbios do comportamento ou comportamentos patológicos 

são a mentira, o furto, a fuga, as condutas de dependência e as condutas 

agressivas. 

Segundo Marcelli (1998) a mentira é um comportamento normal e natural da 

criança nos anos iniciais, quando a frequência não é constante. É uma forma de 

adquirir gradualmente a certeza de que seu universo imaginário interior continua 

pessoal. É a partir dos 6 ou 7 anos que a criança começa a tomar conhecimento de 
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seus valores sociais e morais. Existem três tipos de mentiras que podem distinguir a 

mentira normal daquela considerada como patológica, como supõe Marcelli (1998, p. 

138 e 139): 

 
A mentira utilitária corresponde muito diretamente a mentira do adulto: 
mentir para tirar disso uma vantagem e um dissabor pode apresentar-se 
como a conduta mais imediata, e o exemplo disso é a simulação ou a 
falsificação da nota da escola. [...] 
A mentira compensatória traduz não a busca de um benefício concreto, mas 
a busca de uma imagem que o sujeito crê inacessível ou perdida: ele 
inventa para si uma família mais rica, mais nobre ou mais erudita, atribui-se 
feitos escolares, esportivos, amorosos, guerreiros... Na realidade, esse 
devaneio é bem banal e normal, pelo menos na primeira infância e quando 
ocupa um lugar razoável no imaginário da criança. [...] 
A mitomanita é o grau externo desse devaneio fabulatório. [...] A mitomania 
é descrita por esse autor como vaidosa, maligna, perversa e, aduz ele, 
ainda fisiológica na criança. [...] A criança gravemente mitômana é 
frequentemente confrontada com carências extremamente graves, não só 
carências nos aportes afetivos habituais e necessários, mas também 
carências nas linhagens parentais, incertezas identificatórias (pai e/ou mãe 
desconhecido(a) ou mais ainda, conhecido(a) por alguns membros da 
família, mas mantido(a) escondido(a). 
 

O furto é a conduta delinquente que mais procede nas crianças (em torno de 

80%), sendo mais comum nos meninos do que nas meninas. Isso é considerado 

normal na primeira infância e em idades pré-escolares, apenas a partir dos 6 ou 7 

anos, idade na qual os valores e regras já são claramente identificáveis, que o furto 

começa a ser chamado de conduta de furto caso a criança continue a prática. O 

lugar do furto de início é dentro da própria casa, onde a criança pode furtas doce e 

guloseimas dos membros familiares, após isso os locais vão variando, como 

prateleiras de mercados, pertences de colegas, vizinhos. Com relação àutilização do 

objeto furtado, pode-se dizer que os objetos furtados de início são significativos para 

criança, mas após certa continuidade podem se tornar desnecessários, podendo ser 

consumidos ou utilizados, guardados ou escondidos, doados, quebrados ou 

destruídos. O comportamento da criança com relação ao furto podeser variado. Na 

criança pequena, raramente há mal-estar ou arrependimento, já nas maiores pode 

haver a culpa, arrependimento pelo ato ou não, pois a criança associa o ato de seu 

furto a uma reparação justa ou uma falta dentro de si (MARCELLI, 1998). 

A fuga na infância também é considerada a partir dos anos escolares, a idade 

em que a criança já tem consciência clara do seu domicílio, segundo Marcelii (1998). 

O autor diz que as fugas intencionais podem variar de duaração. As crianças podem 

fugir por não gostar de um lugar onde deve ficar, por necessidade de descarregar 
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uma tensão momentânea, ou até mesmo para exprimir um sofrimento que os adultos 

se recusam a entender. Certas atitudes na adolescência (época mais comum para 

ocorrência de fugas pelo motivo da própria questão emocional da fase) podem ser 

relacionadas com a fuga, como por exemplo: 

 
Na primeira fila dessas atitudes, a repressão ocasiona, especialmente no 
adolescente, um recrudescimento das fugas.  As primeiras modalidades de 
resposta do meio, quando feitas deste modo (proibição de sair, fiscalização, 
encerramento no quarto) correm o risco de cristalizar uma conduta 
patológica em que a criança acha certa vantagem em mobilizar sua família, 
quando não a polícia e a brigada, a vê confirmar-se assim a afeição de seus 
pais, cada vez que duvida disso. (MARCELLI, 1998, p. 142). 
 

Para Aberastury e Knobel (1981, p. 27), autores conhecidos por enfatizar a 

Síndrome Normal da Adolescência, esta época é reflexo de situações passadas: 

 
As lutas e rebeliões externas do adolescente não são mais do que reflexos 
dos conflitos de dependência infantil que intimamente ainda persistem. Os 
processos de luto obrigam a atuações que têm características defensivas, 
de caráter psicopático, fóbico ou contrafóbico, maníaco ou esquizo 
paranóide, conforme o indivíduo e suas circunstâncias. Ë por isso que 
considero que posso falar de uma verdadeira patologia normal do 
adolescente, no sentido de que precisamente este exterioriza seus conflitos 
de acordo com a sua estrutura e suas experiências. 
 

Portanto, a infância é a época da vida em que a personalidade está se 

formando. Pode-se notar que alguns comportamentos podem ser considerados 

normais até certa idade. Porém, após a criança começar a adquirir consciência e 

clareza de seus papeis e funções, assim como entender as regras e valores da 

sociedade, alguns comportamentos podem ser considerados como o início de uma 

patologia que, se não houver tratamento e intervenção corretamente, evolui para 

comportamentos ainda mais problemáticos para vida adulta.  

Já a adolescência é uma fase bastante conturbada e é normal que algumas 

condutas sejam adotadas nesta época. Entretanto a linha tênue entre o 

comportamento normal e patológico, conforme já foi abordado neste capítulo, está 

no nível de gravidade das condutas adotadas, que podem ser fortemente 

influenciadas pela sociedade através da família e do grupo de pares, ou que já pode 

ser pregressa de fatores sociais mal elaborados na infância. 

 

2.1.3 TPA: Critérios Diagnósticos e Características 
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Sobre a dimensão do transtorno de personalidade antissocial, Holmes (1997, 

p. 309) traz uma importante reflexão a respeito de indivíduos diagnosticados com 

este problema: 

 
Um entendimento completo do TPA é importante porque as pessoas com o 
transtorno encontram-se entre os indivíduos mais interpessoalmente 
destrutivos e emocionalmente prejudiciais em nossa sociedade. De forma 
interessante, com a maioria dos demais transtornos, a maioria dos 
problemas são sofridos pelo indivíduo com o transtorno, mas, no caso do 
TPA, a maioria dos problemas é sofrida pelas pessoas que vivem em torno 
do indivíduo perturbado. [...] uma das dificuldades com as pessoas que têm 
TPA é que elas não apresentam quaisquer dos sinais tradicionais do 
comportamento anormal (ansiedade, alucinações, delírios) e de fato, 
amiúde, parecem ser muito bem, ajustadas, o que as torna 
excepcionalmente difícil de reconhecer e diagnosticar, enquanto elas 
permanecem não-reconhecidas, continuam a causar problemas para as 
pessoas a sua volta.  

 
O mesmo autor também faz referência ao panorama histórico da doença, 

citando que o transtorno passou por quatro etapas em seu desenvolvimento, 

iniciando-se a partir do reconhecimento de que alguns indivíduos se comportavam 

de forma desajustada e inapropriada, porém sem a apresentação de outros 

sintomas, designado assim inicialmente como manie sans deliré (“insanidade sem 

delírio) e sendo também mencionado como insanidade moral pelas atitudes 

impróprias (PINEL, 1806; PRICHARD, 1835 apud HOMES, 1997). 

Após isso, foi aceito que o transtorno pudesse apresentar uma base 

fisiológica, já que os indivíduos sofrem de uma “depravação moral preternatural inata 

oriunda de uma organização deficiente nas partes do corpo que são envolvidas 

pelas faculdades morais da mente” (RUSH, 1812, p. 112 apud Holmes, 1997, p. 

312). O primeiro rótulo utilizado para designar estes indivíduos acometidos pelo 

transtorno foi “psicopata”, ou seja, palavra que se refere a patologia da psique, 

patologia da mente (KOCH, 1891 apud HOLMES 1997). Por volta das décadas de 

30 e 40 uma nova análise ao termo foi instaurada, refletindo sobre as potenciais 

bases sociais e interpessoais do transtorno, desviando a base filogenética para a 

base social, o que rotulou o novo termo “sociopata” (CLECKELEY, 1941 apud 

HOLMES, 1997). 

Para finalizar esse panorama, Holmes (1997) cita também que, na tentativa 

de evitar inferências que possam ser respectivas a causa do transtorno, uma nova 

designação e rótulo neutro já está sendo utilizado desde o DSM – IV, que é o 

transtorno de personalidade antissocial. 



�1 

 

  

Sabemos que para considerar um indivíduo com algum determinado tipo de 

transtorno é necessário que haja a confirmação por parte de um profissional 

especializado e que tenha conhecimento em psicopatologia e as principais 

referências para este diagnóstico se encontram no DSM (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais) e no CID-10 (Classificação de Transtornos 

Mentais e de Comportamento). Neles estão todas as informações necessárias e 

precisas, que darão uma melhor descrição do transtorno para auxiliar na prática 

clínica. 

Neste caso, como observamos no quadro 10 abaixo, o Transtorno de 

Personalidade Antissocial apresenta os seguintes critérios diagnósticos: 

 

Quadro 10 - Critérios Diagnósticos 
C�������� ������������ 301.7(��� !"

   Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que 

���))� ����� �� °� ���� �� �����¡ ���f�)*� indicado por três (ou mais) dos seguintes: 

1. Fracasso em ajustar-�� F� ��)*�� ������� )�������� � ��*(�)��*����� ������¡ ���f�)*�

�ndicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. 

2. ´�������� � f��������¡ ���f�)*� �������� (�) *����)�� )�(������¡ ��� �� ��*�� f�����

�� �� �)�(��� (�)� ���:� �� ()�;�) (������  

3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 

4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou 

agressões físicas. 

5. Descaso pela segurança de si ou de outros. 

6. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma 

conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. 

7. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em )������

� ��) f�)���¡ *���)����� �� )��-��� ���)�� (������  

B. O indivíduo ter no mínimo 18 anos de idade. 

C. Há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. 

D.  ���))����� �� ��*(�)��*���� ����������� ��� �� �o ���������*���� ��)���� � ��)�� ��

��a��;�f)���� �� �)�����)�� -�(���)  

Fonte: 5 ª edição American Psychiatric Association [APA] (2014, p. 659). 

 

Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento CID- 

10 (1993, p. 199 e 200), o transtorno de personalidade antissocial pode ser 

designado através das seguintes características: 
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Transtorno de personalidade, usualmente vindo de atenção por uma 
disparidade flagrante entre o comportamento e as normas sociais 
predominantes, e caracterizado por: 
(a) Indiferença insensível pelos sentimentos alheios; 
(b) Atitude flagrante e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por 

normas, regras e obrigações sociais; 
(c) Incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade 

em estabelecê-los; 
(d) Muita baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para descarga de 

agressão, incluindo violência; 
(e) Incapacidade de experimentar culpa e de aprender com a experiência, 

particularmente punição; 
(f) Propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer 

racionalizações plausíveis para o comportamento que levou o paciente 
a conflito com a sociedade. 
 
Pode também haver irritabilidade persistente como um aspecto 
associado. Transtorno de conduta durante a infância e adolescência, 
ainda que não invariavelmente presente, pode dar maior suporte ao 
diagnóstico. 
 
Inclui: personalidade (transtorno) amoral, dissocial, psicopática e 
sociopática. 
 
Exclui: transtornos de conduta (F91.-); transtorno de personalidade 
emocionalmente instável. 
 

Descrevendo melhor os subcritérios do critério A, podemos ressaltar que 

critério A1 diz respeito à dificuldade que os indivíduos antissociais apresentam com 

relação à adequação e cumprimento de regras e normas sociais acerca do 

comportamento legal, podendo ter problemas com a justiça resultando em detenção 

devido a crimes como destruição de propriedades, assédio, roubo ou ocupações 

ilegais. O critério A2 diz que esses indivíduos não se importam com a realidade e 

limitações do outro, mentindo, enganando e manipulando frequentemente a fim de 

conseguir aquilo que querem, cometendo falsidade ideológica, trapaças e mentiras 

(APA, 2014). 

Já o critério A3 aponta que há um protótipo de impulsividade quanto aos 

planos para o futuro, desenvolvido pelo fracasso dessa idealização. Já o critério A4 

traz à tona a dificuldade que os indivíduos possuem em tomar decisões bem 

pensadas, já que agem no calor do momento e por impulsos, sem análise e sem 

pensar nas consequências que seus atos podem causarem quem está a sua volta, 

como por exemplo, mudanças repentinas de emprego, cidade e relacionamentos, 

além de apresentarem agressividade e irritabilidade a ponto de envolverem-se em 

brigas e violência (até mesmo espancamento do cônjuge, filho ou parentes)(APA, 

2014). 
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O critério A5 expõe o descaso que os mesmos apresentam com sua própria 

segurança e integridade física ou a de terceiros, o que pode ser observado em 

comportamentos indesejados, como dirigir alcoolizado, envolver-se em 

comportamento sexual ou uso de substâncias a ponto de ter consequências nocivas 

e grande negligência, como por exemplo, falhar ao ser encarregado de cuidar de 

uma criança.  O critério A6 relata a repetida irresponsabilidade, que pode ocorrer 

através de comportamentos irresponsáveis laborais, como longos períodos de 

desemprego, absenteísmo e rotatividade sem motivos prévios. Pode ocorrer também 

irresponsabilidade financeira, o não comprometimento como sustento da família. O 

critério A7 externaliza a ausência de remorso pelas consequências que seus atos 

produzem, manifestando indiferença e desdém caso tenham feito mal a alguém 

(APA, 2014). 

Segundo Holmes (1997), as pessoas diagnosticadas antissociais apresentam 

sintomas de humor, cognitivos e motores que as diferenciam seus comportamentos 

dos de outros indivíduos sem patologias. O autor coloca em evidência a ausência de 

ansiedade ou culpa, o comportamento hedonista na sua busca pelo prazer e a 

superficialidade de sentimentos e ausência de apegos emocionais aos outros.  

Além de aparentarem ser muito inteligentes, possuem habilidades verbais e 

sociais e a capacidade de racionalizar para amenizar os feitos de seu 

comportamento desajustado, sendo também, incapazes de beneficiar-se da punição, 

evitando seu julgamento e pretendendo provar uma inocência diante de seus 

severos e errôneos atos. Fora isso, os indivíduos também apresentam impulsividade 

e periculosidade em comportamentos que buscam intensas sensações, 

principalmente envolvendo alto nível de adrenalina. Causam prejuízo emocional e 

financeiro nas pessoas ao seu redor e, em um subconjunto de pessoas com o 

transtorno, há evidências de agressividade manifesta causando danos físicos e 

extrema violência em outros (HOLMES, 1997). 

A respeito das características associadas que apoiam o diagnóstico, APA 

(2014, p. 660 e 661) exalta as seguintes particularidades: 

 
Indivíduos com transtorno da personalidade antissocial frequentemente 
carecem de empatia e tendem a ser insensíveis, cínicos e desdenhosos em 
relação aos sentimentos, direitos e sofrimentos dos outros. Podem ter 
autoconceito inflado e arrogante [...] e podem ser excessivamente 
opiniáticos, autoconfiantes ou convencidos. Podem exibir um charme 
desinibido e superficial e podem ser muito volúveis e verbalmente fluentes 
[...]. Esses indivíduos podem, ainda, ser irresponsáveis e exploradores nos 
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seus relacionamentos sexuais. Podem ter histórias de vários parceiros 
sexuais e jamais ter mantido um relacionamento monogâmico. Como pais, 
podem ser irresponsáveis, [...] desperdício recorrente do dinheiro 
necessário para a manutenção doméstica. São mais propensos a morrer 
prematuramente de formas violentas [...] do que a população em geral. [...] 
A probabilidade do transtorno de personalidade antissocial na idade adulta 
aumenta se o transtorno da conduta do indivíduo teve início na infância 
(antes dos 10 anos) e se houve também déficit de atenção/hiperatividade 
associado. Abuso ou negligência infantil, paternidade/maternidade instável 
ou errática ou disciplina parental inconsistente podem aumentar a 
probabilidade de o transtorno da conduta evoluir para transtorno de 
personalidade antissocial.  
 

Sobre a prevalência e desenvolvimento e curso, os indivíduos mais afetados 

são do sexo masculino e apresentam transtorno por abuso de substâncias, estando 

internados em clínicas, prisões ou outros ambientes forenses, sendo que “a 

prevalência é maior nas amostras afetadas por fatores socioeconômicos (i.e., 

pobreza) ou socioculturais (migração) adversos” (APA, 2014, p. 661). Já o 

desenvolvimento do curso do transtorno é crônico, porém pode apresentar uma 

remissão diante do envelhecimento do individuo, em torno dos 40 anos. O referido 

transtorno não pode ser diagnosticado anteriormente aos 18 anos de idade (APA, 

2014). 

Holmes (1997) relata a possibilidade de haver dois tipos de TPA, que se 

diferenciam pelos processos responsáveis pelo baixo nível de ansiedade 

característico do transtorno. No do tipo primário, o indivíduo é avaliado, em grande 

parte, como incapaz de desenvolver ansiedade. Já no secundário, o indivíduo 

aprende a evitar a ansiedade que ele desenvolveu e possui, mesmo que mínima. 

De acordo com a APA (2014, p. 661 e 662), os fatores de risco e prognóstico 

do TPA são relacionados aos fatores genéticos e fisiológicos, como alude o seguinte 

trecho: 

 
Transtorno de personalidade antissocial é mais comum entre familiares 
biológicos de primeiro grau daqueles que têm o transtorno em comparação 
com a população em geral. [...] Familiares biológicos de indivíduos com a 
doença têm ainda risco aumentado de transtorno de sintomas somáticos e 
por uso de substância. [...] Nessas famílias, no entanto, há prevalência 
aumentada de todos esses transtornos em ambos os sexos em comparação 
com a população em geral. Estudos sobre adoção indicam que fatores 
genéticos e ambientais contribuem para o risco de desenvolvimento do 
transtorno de personalidade antissocial. Tanto filhos adotivos quanto 
biológicos de pais com o transtorno têm risco aumentado de desenvolver 
transtorno de personalidade antissocial, transtorno de sintomas somáticos e 
transtornos por uso de substância. Crianças que conviveram algum tempo 
com pais biológicos e depois foram encaminhadas para adoção 
assemelham-se mais aos pais biológicos do que aos adotivos, embora o 
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ambiente da família adotiva influencie o risco de desenvolvimento de um 
transtorno da personalidade e psicopatologia relacionada. 
 

Sobre as questões diagnosticas relativas à cultura e gênero, observa-se que o 

transtorno apresenta ligação com indivíduos que possuem uma condição 

socioeconômica considerada baixa, e, principalmente, acomete mais homens do que 

mulheres (APA, 2014). 

A respeito do diagnostico diferencial do transtorno de personalidade, a APA 

(2014) informa quais outros tipos de transtornos não devem ser confundidos com 

relação ao TPA, sendo eles: transtornos por uso de substância, esquizofrenia e 

transtorno bipolar, outros transtornos da personalidade e comportamento criminoso 

não associado a um transtorno da personalidade. 

As explicações psicodinâmicas para o transtorno de personalidade antissocial 

têm base nas teorias psicanalíticas tradicionais, sendo que duas abordagens de 

Sigmund Freud dão entendimento ao transtorno, sendo elas, as abordagens 

estrutural e desenvolvimentalista. A primeira diz o seguinte: 

 
Alguns teóricos sugeriram que as pessoas com TPA carecem de ansiedade 
e culpa porque não desenvolveram um superego adequado. Na ausência de 
um superego bem desenvolvido, as restrições sobre o id são reduzidas e 
isto conduz a um comportamento impulsivo e hedonista. De fato, ao discutir 
o TPA, foi dito que “a tampa do id está aberta”. A falha em desenvolver um 
superego adequado é considerada como resultado de identificação 
inadequada com figuras adultas (parentais) adequadas e supõem-se que a 
identificação não ocorre porque as figuras adultas apropriadas estavam 
física ou psicologicamente indisponíveis (HOLMES, 1997, p. 312). 
 

A segunda abordagem, desenvolvimentalista, sugere o seguinte: 

 
Esta explicação sugere que os indivíduos com TPA estão fixados em um 
estágio inicial do desenvolvimento psicossexual. Ou seja, o comportamento 
“imaturo” das pessoas com TPA é atribuído a um desenvolvimento 
psicossexual retardado. O desenvolvimento retardado é, por sua vez, 
atribuído ao fato de que suas necessidades de amor, apoio e aceitação não 
foram satisfeitas por seus pais e a falha em satisfazer tais necessidades 
impediu o avanço para os estágios seguintes do desenvolvimento 
(HOLMES, 1997, p. 312). 
 

Holmes (1997) dá a entender que há fortes indícios de que os maus cuidados 

parentais estejam relacionados ao transtorno de personalidade antissocial 

subsequente dos filhos, porém, não significa que isso seja a causa do transtorno, 

tendo em vista a ausência de dados científicos que comprovem a veracidade da 

situação. Duas explicações podem ser analisadas com relação a isso, uma diz que o 

comportamento antissocial da criança pode ser o próprio causador dos maus 
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cuidados parentais, influenciando no comportamento inapropriado dos pais (punição 

exagerada, rejeição, inconsistência na disciplina), ou ainda, uma segunda explicação 

foca na possibilidade que um terceiro fator genético e hereditário pudesse originar o 

transtorno, concluindo que as causas do comportamento são estabelecidas por 

genes compartilhados entre pais e filhos do que suas interações sociais. 

Já as explicações da aprendizagem focam em fatores que possam ter 

provocado déficit no condicionamento clássico ou uma evitação de ansiedade 

operatoriamente condicionada. De maneira geral, temos o exemplo que Pacheco et. 

al(2005, p.58) traz de um ideia desenvolvimentalista a cerca das explicações da 

aprendizagem: 

 
O modelo inicia pela aprendizagem dos comportamentos anti-sociais, que 
ocorreria a partir da interação da criança com os pais. A criança descobre 
que seus comportamentos aversivos tais como, gritar, chorar e bater são 
efetivos para evitar exigências ou produzir gratificações. Por outro lado, 
para os pais torna-se cada vez mais difícil monitorar uma criança com 
comportamento anti-social, o que faz com que acabem permitindo que ela 
fique mais tempo fora de casa, sem supervisão.  
 

O déficit no condicionamento clássico sugere que as pessoas com TPA têm 

dificuldade na habilidade de produzir respostas de ansiedade classicamente 

condicionadas. Isso remete a ideia de que todas as pessoas de modo geral 

aprendem o que é correto e o que é impróprio, porém as pessoas com TPA não 

aprendem a evitar respostas incorretas que são punidas (HOLMES, 1997). 

A evitação de ansiedade operatoriamente condicionada, segundo Maher 

(1966) apud Holmes (1997, p. 315) implica na seguinte questão: 

 
[...] parte da premissa de que durante uma infância normal, as crianças são 
logo punidas por mau comportamento e que em uma tentativa de evitar a 
punição e a ansiedade a ela associada, as crianças param de comportar-se 
mal e começam a comportar-se apropriadamente. No entanto, a explicação 
da evitaçãooperatoriamente condicionada sugere que durante a infância as 
pessoas com TPA aprendem respostas operatórias que elas podem usar 
para evitar a punição que deveria seguir o comportamento inapropriado e 
assim elas evitam a ansiedade e eliminam as restrições contra o mau 
comportamento. 
 

Patterson e colaboradores (1989) apud Pacheco et al. (2005, p. 57) trazem o 

seguinte diálogo: 

 
Patterson e colaboradores (1989) afirmam que em algumas ocasiões o 
comportamento é reforçado positivamente, através de atenção ou 
aprovação, mas a principal forma de manutenção deste padrão ocorre por 
meio de reforçamento negativo, ou condicionamento de esquiva. Em geral, 
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a criança utiliza-se de comportamentos aversivos para interromper a 
solicitação ou a exigência de um outro membro da família. Ainda segundo 
os autores, a aprendizagem do comportamento anti-social ocorreria 
paralelamente a um déficit na aquisição de habilidades pró-sociais. Desta 
forma, essas famílias parecem desenvolver crianças com dois problemas: 
alta frequência de comportamentos anti-sociais e pouca habilidade social. 
 

E os resultados dessa aprendizagem de evitação de punição podem implicar 

em fatores como o indivíduo não saber adiar a gratificação, resultando em 

comportamento impulsivo, além de contribuir para a superficialidade emocional para 

com os outros, já que para desenvolver sentimentos pelo próximo, às vezes é 

necessário privar-se de algumas coisas pelo bem do outro, e também gera uma 

baixa empatia para com o próximo, pois o individuo prefere satisfazer a si mesmo 

primeiramente para depois pensar na situação e nas necessidades do próximo 

(HOLMES, 1997). 

As explicações fisiológicas são muito mais estudadas empiricamente do que 

as explicações psicodinâmicas. Homes (1997) relata que um vasto material em 

pesquisa foi colhido durante anos, na tentativa de ligar o transtorno de personalidade 

antissocial à hipótese de que os indivíduos acometidos pelo tipo primário do TPA 

são neurologicamente subestimuladas, o que explicaria a falta de ansiedade notada 

nos indivíduos. A estimulação eletrocortical (analisa os níveis de atividade elétrica no 

cérebro medidas por eletroencefalograma [EEG]), por exemplo, foi estudada através 

de várias pesquisas com amostragem de indivíduos diagnosticados com TPA, que 

resultaram em taxas altas de anomalias detectadas no EEG desses indivíduos 

(cerca de 47 a 58% numa amostra de 2.000 pessoas) 

O que pode ser analisado é que os indivíduos tinham atividades de onda 

lenta, uma baixa estimulação cortical comparada a de pessoas normais. Outro 

resultado foi anomalia de espícula positiva, que sugere que durante as ondas lentas, 

haja um ponto intermitente que gera eclosões súbitas de atividade eletrocortical, 

sendo que alguns pesquisadores sugeriram que a impulsividade e agressividade de 

indivíduos com TPA possa ser explicada por esse fator (HOLMES, 1997).  

A respeito do estudo envolvendo lesões provocadas no cérebro relacionados 

a personalidade antissocial, pode-se destacar o seguinte: 

 
A partir do infortúnio de Phineas Gage, relatos de caso e estudos 
retrospectivos de veteranos de guerra vêm mostrando a associação entre 
lesões pré-frontais – mais especificamente lesões nas porções 
ventromediais do córtex frontal – e a observação clínica de comportamento 
impulsivo, agressividade, jocosidade e inadequação social (Brower e Price, 
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2001). “Sociopatia adquirida” é o termo que tem sido frequentemente 
utilizado para descrever a mudança de personalidade observada em 
decorrência de danos cerebrais em regiões pré-frontais. Esses dados 
levaram à sugestão de que um comprometimento do funcionamento do lobo 
frontal ventromedial poderia contribuir para problemas relacionados ao 
controle de impulso e personalidade anti-social (Damásio, 2000) (BROWER; 
PRICE, 2001; DAMÁSIO, 2000 APUD DEL-BEN, 2005, P. 29). 
 

Já em recentes estudos de neuroimagem, outras evidências foram 

encontradas referentes a alterações cerebrais dos indivíduos com TPA, como cita 

Raine et al. (2000) apud Del-Bem (2005, p. 29): 

 
Os estudos de neuroimagem estrutural com ressonância nuclear magnética 
apontam alterações volumétricas do lobo frontal no TPAS. Comparando 
pacientes com diagnóstico de TPAS com controles não clínicos, pacientes 
com dependência de substâncias psicoativas e pacientes com outros 
diagnósticos psiquiátricos, Raine et al. (2000) verificaram que os pacientes 
com TPAS apresentavam uma redução do volume da matéria cinzenta pré-
frontal e que esta redução correlacionava-se com uma diminuição da 
resposta autonômica a um evento estressor provocado experimentalmente 
– no caso, a realização de um discurso. 
 

Del-Ben (2005) também relata que estudos de neuroimagem podem dar a 

entender que indivíduos diagnosticados TPA possuem anormalidades nas estruturas 

cerebrais como a amídala, hipocampo e corpo caloso, ou seja, mas precisamente no 

sistema límbico, responsável pelo controle das emoções. Porém, a autora cita que 

esses resultados devem ser adotados de maneira cautelosa, já que a amostragem 

da pesquisa foi relativamente pequena, ainda contendo comorbidade há uso de 

álcool. O estudo foi realizado com criminosos psicopatas e não-psicopatas, e se 

analisou que os indivíduos psicopatas apresentavam menor ativação na interação do 

sistema límbico durante a exibição de palavras com significados negativos.   

Holmes (1997, p. 317) fundamenta essa possibilidade de disfunção do 

sistema límbico citado acima da seguinte maneira: 

 
Esta hipótese baseia-se em dois achados. Primeiro, os EEGs anormais 
tendem mais a ser encontrados nas áreas temporal ou pós-temporal do 
crânio e o sistema límbico localiza-se sob estas áreas. Em segundo, a 
atividade de onda lenta sugere que o sistema límbico é subativo ou 
subestimulado e tal subestimulação pode explicar a falta geral de 
estimulação emocional observada nas pessoas com o TPA. Também, as 
eclosões súbitas de atividade (espículas positivas) nestas áreas podem 
explicar as explosões emocionais súbitas e de outro modo inexplicáveis das 
pessoas com TPA. 
 

Finalizando a discussão acerca das subestimulação, podemos ressaltar o que 

diz Holmes (1997, p. 317): 
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Fica claro a partir da discussão precedente que muitas pessoas com TPA 
apresentam sinais de problemas eletrocorticais e que a maioria dos 
problemas envolve subestimulação cortical. Ademais, foi demonstrado que 
aumentar e reduzir a estimulação conduziu, respectivamente, a reduções e 
aumentos nos tipos de comportamentos associados ao transtorno. Estes 
achados certamente apontam para uma base fisiológica para pelo menos 
alguns casos de TPA. 
 

Os sistemas neurotransmissores também foram associados ao transtorno de 

personalidade antissocial, tendo em vista a o fato que determinados 

neurotransmissores têm suas próprias funções fisiológicas e patológicas, podendo 

ser feitas por meio do uso de drogas que acionam ou inibem receptores específicos, 

pré e/ou pós-sinápticos. A função serotonérgica (5-HT) pode ser prejudicada caso a 

ingestão de algumas drogas atrapalhem na recaptação do neurotransmissor, o que 

vem sendo associado a certos transtornos, como depressão, ansiedade ou de 

impulsos (DEL-BEN, 2005). 

Cherek e Lane (1999); Fairbanks et al. (2001); Dolan et al. (2001) e Rogers et 

al. (1999) apud Del-Bem (2005, p. 31) trazem a relação do funcionamento 

serotonérgico com o transtorno de personalidade antissocial: 

 
Especificamente na TPAS, vários estudos também têm sugerido a 
ocorrência de anormalidades no funcionamento serotonérgico, 
especialmente no caso de criminosos violentos. A associação entre redução 
da função serotonérgica (5-HT) e comportamento agressivo e impulsivo tem 
sido demonstrada tanto em animais (Cherek e Lane, 1999) como em 
populações com diagnóstico de personalidade anti-social (Fairbanks et al., 
2001; Dolan et al., 2001). Em voluntários saudáveis, a depleção aguda de 
triptofano, um aminoácido proveniente da dieta e precursor de 5-HT, induziu 
aumento da velocidade de processos psicomotores, mas tornou a escolha 
do comportamento mais lenta (Rogers et al., 1999a). Os autores concluíram 
que a serotonina normalmente reduz a velocidade de processos 
psicomotores nos circuitos dorso-fronto/estriatal e que o prejuízo da função 
serotonérgica seria um dos mecanismos de resposta impulsiva. 
 

As explicações genéticas também trazem algumas evidências associadas ao 

transtorno de personalidade antissocial. 

No estudo de gêmeos, pesquisadores fizeram uma comparação nas taxas de 

comportamento criminal em gêmeos monozigóticos e dizigóticos e obtiveram o 

resultado que a taxa de concordância é maior para gêmeos monozigóticos. Isso 

sugere que se o comportamento criminal é reflexo do transtorno de personalidade 

antissocial, pode ser, em parte, baseado em fatores genéticas. Análises adicionais 

feitas de acordo com o estudo de gêmeos mostra que as divergências identificadas 

nas taxas de concordância eram maiores em áreas rurais do que urbanas e isso que 
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sugere que nas áreas rurais possa haver menos razões sociais para crimes do que 

nas áreas urbanas. Isso também implica na questão social aliada aos fatores 

genéticos. (HOLMES, 1997). 

Outro fator genético foi apontado através do estudo de adotados, que buscou 

estabelecer os comportamentos antissociais entre pais adotivos e biológicos de 

indivíduos antissociais e não antissociais e os resultados apontaram que os pais 

biológicos dos indivíduos com TPA tiveram taxas mais altas de comportamento 

antissocial do que os pais adotivos, como podemos analisar na tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 - Taxas comparativas de comportamento antissocial em pais biológicos e 
adotivos de indivíduos com TPA. 
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Outro fator genético analisado pode ser a chamada síndrome do XYY. Jacobs 

et al. (1965) apud Holmes (1997) ressaltou a existência de relatórios da década de 

60 que sugerem que alguns indivíduos (homens) possuem um cromossomo X a 

mais, e que estes tinham tendência a ser mais agressivos e cometer crimes 

violentos. Esses estudos ainda eram empiricamente pouco provados, porém gerou-

se interesse de investigação após um caso de assassinato em série o autor do crime 

ser reconhecido como agravado pelo problema, apresentando um cromossomo Y 

extra. Posteriormente, outros estudos foram desenvolvidos com o intuito de avaliar a 

inteligência desses indivíduos com as síndromes (XXY e XYY) e as condenações 

criminosas. Ficou claro que os indivíduos possuíam ligação com agressividade e 

eram realmente condenados por mais crimes, entretanto a inteligência ficou abaixo 

dos normais (XY), sugerindo que os indivíduos XXY e XYY possam não cometer 

mais crimes que os outros, mas que apenas sejam pegos mais facilmente devido à 
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baixa inteligência, diferente do sugerido pelos estudos que apontam a criminalidade 

herdada. 

 

2.1.3.1 Antissocial x psicopata x serial killer 
 

Existe uma certa confusão com relação aos termos “antissocial”, “psicopata” e 

“serial killer”. É importante entender que, antigamente, o transtorno de personalidade 

antissocial já foi designado como psicopatia, sociopatia ou transtorno de 

personalidade dissociativo. Porém, uma revisão acerca das implicâncias dos termos 

foi realizada, o que culminou na modificação e definição do novo termo para a 

patologia, como pode se constatar no DSM-V e CID-10. 

Entretanto, alguns autores ainda usam o termo psicopata para designar todos 

os tipos de comportamento antissociais, como observamos em Silva (2008). A 

autora engloba os indivíduos que mantêm comportamentos desajustados, ausência 

de empatia, ausência de assertividade, agressividade e infringentes da lei, etc. no 

mesmo conceito: psicopata. Para ela, isso traz uma melhor compreensão do leitor, 

sendo mais pertinente que se use esse termo a fim de evitar confusões subjetivas da 

diferenciação. 

Porém, muitos outros teóricos e autores veem a necessidade da distinção 

entre os termos, visando que, de fato, existem diferenças (mesmo que poucas) 

relativas à periculosidade e grau de insensibilidade, como vemos abaixo em Morana; 

Stone e Abdalla-filho (2006) apud Pereira e Biasus (2012, p. 4): 

 
Morana, Stone e Abdalla-filho (2006), caracterizam o antissocial pela 
insensibilidade aos sentimentos alheios e apontam que quando o grau 
dessa insensibilidade se apresenta elevado, o portador pode adotar um 
comportamento criminal recorrente definindo assim a consequência em 
assumir uma psicopatia. O DSM IV não diferencia sociopata de psicopata, 
porém, pelo que a autora supracitada aponta, entende-se que o nível de 
insensibilidade diferencia o grau de psicopatia de um paciente antissocial. 

 
Ou ainda, a diferença entre o indivíduo antissocial e o psicopata se dá pelos 

variados graus de conduta do indivíduo, como vemos mencionados pelos autores 

abaixo: 

 
1)comportamentos anti-sociais menos prejudiciais, por serem esporádicos e 
influenciados pelo ambiente; 2) comportamentos anti-sociais mal-
adaptativos, demonstrados no TPAS ou em outros Transtornos de 
Exteriorização; e 3) condutas mais extremas observadas nas psicopatias. 
Desta maneira, pode ser dado a um indivíduo um diagnóstico de TPAS, sem 
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que esse apresente psicopatia, da mesma forma que um psicopata pode 
não ter critérios suficientes para o diagnóstico de TPAS (DEL-BEN, 2005; 
GABBARD, 2006 apud COSTA; VALÉRIO, 2008). 
 

Pereira e Biasus (2012, p. 4), citam a dificuldade em diferenciar de maneira 

clara e concisa os dois termos, porém algumas divergências notadas e comprovadas 

através de estudos entre o indivíduo antissocial e o psicopata são as seguintes 

enfatizadas em certas características: 

 
Embora o TPAS apresente algumas diferenças em relação à Psicopatia, 
sua diferenciação ainda é muito complexa. Percebe-se que o termo 
antissocial surgiu para designar comportamentos inadequados que 
desrespeitam e ferem a sociedade, enquanto o psicopata apresenta 
características de personalidade mais marcantes, como falta de afeto, 
ausência de remorso e relacionamento interpessoal deficitário. Desse modo, 
o antissocial teria uma capacidade maior para se adequar as normas da 
sociedade, fingindo sentimentos, mas controlando seus impulsos agressivos 
e hostis. Diferente do psicopata, que tem em sua condição características 
quase impossíveis de controlar os impulsos. 

 
Já Morana; Stone e Abdalla-filho (2008) enfatizam que a psicopatia é um 

distúrbio da personalidade grave, pois se torna dificultoso estabelecer um tipo de 

tratamento para esses indivíduos, já que o caso da maioria dos identificados como 

psicopatas é de âmbito forense devido a diferentes tipos de crimes que os mesmos 

podem cometer. 

:A psicopatia certamente é uma das anomalias da personalidade que 

�;������� �����<=>����� ������� ?��� ������@ G�G�� �� ���G=��� ������������ G��

;����;����@ �������G�� �� G����� � �� ���?�.” (HENRIQUES, 2009, p. 299). 

Silva (2008) ressalta que com base em estudos do renomado teórico Hervey 

Cleckley1, foi possível que o psiquiatra canadense, Robert Hare, desenvolvesse em 

1991 um questionário denominado escala Hare ou psychopathy checklist (PCL), um 

método considerado confiável para a identificação de psicopatas, como podemos 

compreender abaixo: 

 
O PCL examina de forma detalhada diversos aspectos da personalidade 
psicopática, desde os ligados aos sentimentos e relacionamentos 
interpessoais até o estilo de vida dos psicopatas e seus comportamentos 
evidentemente anti-sociais (transgressores) (SILVA, 2008, p. 68).  
 

O outro termo que podemos analisar é o serial killer. Casoy (2014, p. 20) traz 

o seguinte conceito: 

                                                           
1Psiquiatra americano autor do primeiro livro publicado sobre psicopatas intitulado The Mask of 

Sanitiy (A Máscara da Sanidade). Fonte: SILVA (2008). 
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Aceitamos como definição que serial killers são indivíduos que cometem 
uma série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos 
alguns dias de intervalo entre esses homicídios. O intervalo entre um crime 
e outro os diferencia dos assassinos de massa, indivíduos que matam 
várias pessoas em questão de horas. [...] O motivo do crime ou, mais 
exatamente, a falta dele é muito importante para a definição de um 
assassino como serial. As vítimas parecem ser escolhidas as acaso e 
mortas sem nenhuma razão aparente. Raramente o serial killer conhece sua 
vítima. Ela representa, na maioria dos casos, um símbolo. Na verdade, ele 
não procura uma gratificação no crime, apenas exercita seu poder e 
controle sobre outra pessoa, no caso a vítima.  
 

O quadro 11 a seguir delimita os serial killers em quatro tipos diferentes. 
 
Quadro 11 - Tipos de serial killers 

J����ºE��� 
É =? ��divíduo completamente insano, psicótico. Ouve vozes dentro 
G� �=� ��d�K� � �L�� �d�G���M O�G� ��?d�? ��Q�� G� ��=?��KU��
�= ��� ���U��o 

W�����ºE��� 

X�����?���� �¤� G�?������ ��� =? ;��������@ ?�� �? ��= ��������

tYZ [ \Y]Y^^_`[`Y `Y :b_fg[gh i Zj\`i `i kjY ljbm[ _Zig[b ij
��G����o q����L� ����� ��;� G� ��=;� ;��� ?����@ ��?� ;������=��@
L�?�����=���@ ?=�L���� �= �����K��o 

�����Ã� 
r��� ;�� ;=�� G�����¤�o ��� <=���� ��;�� ����d�����G��@ � � <=�

����?���� ��? ;��£�� �? ?���� � =����£� ��<=���� �§G���� � ��=���@
�d���G� ;��£�� �� ;��;��� ;������� G� ;����v�?���� G� ���?�o 

�E��¹�

É � ��������� ���=��o r��� ;�� G���v�o X�= ;��£�� ���§ Giretamente 
;��;�������� �� ��Q��?���� G� �w��?� ��d ����=��o x �K¤� G� ����=���@
?=����� � ?���� �L� ���£ ;��£�� ���=��o C���d��� � �����Q���� Q�£�?
;���� G���� ��=;�o 

�����y C���z {|}~�@ ;o |~�o 
 

Os aspectos psicológicos relacionados às ações e ao passado do serial killer 

podem ser vários. Não há como dizer se uma criança é serial killer em potencial, 

porém três características na infância se associam e podem estar presentes no 

histórico de um assassino em série, sendo elas: enurese em idade avançada, 

violação sádica de animais ou outras crianças, destruição de propriedade e 

piromania (CASOY, 2014). Outras características que podem ocorrer na infância 

desses indivíduos são as seguintes: 

 
[...]devaneios noturnos, masturbação compulsiva, isolamento social, 
mentiras crônicas, rebeldia, pesadelos constantes, roubos, baixa 
autoestima, acessos de raivas exagerados, problemas relativos ao sono, 
fobias, fugas, propensão a acidentes, dores de cabeça constantes, 
possessividade destrutiva, problemas alimentares, convulsões e 
automutilações relatas pelos próprios serial killers em entrevistas com 
especialistas. (CASOY, 2014, p. 25). 
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Morana; Stone e Abdalla-Filho (2006) relatam que uma parte dos indivíduos 

definidos como serial killers são psicopatas (além da possibilidade de apresentarem 

também outros distúrbios, como sadismo, parafilias, personalidade esquizoide), e 

ainda inferem a impossibilidade de tratamento para pessoas com essas 

características, tendo em vista que não há cura para esses indivíduos e o mais 

correto é mantê-los separados do resto da sociedade, pois o perigo de reincidência 

dos atos é quase total. 

Sendo assim, observamos que existem algumas diferenças com relação aos 

termos antissocial, psicopata e serial killer.  O que mais se destaca dos outros e não 

deve ser confundido é o serial killer, sendo que este pode não ser antissocial, mas, 

na maioria das vezes apresenta as características dos psicopatas, que é 

considerado uma grau mais avançado do TPA. O termo antissocial é marcado por 

comportamentos mais desajustados socialmente, mas que podem ser controlados e 

até revertidos, sem a implicância de danos maiores como os psicopatas e serial 

killers, que causam danos extremos para as pessoas em sua volta sem a 

possibilidade de controle de seus impulsos. 

Diante de todas as informações apresentadas neste capítulo, observamos 

que os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade social geram aspectos 

que podem estar relacionados à infância e adolescência, tendo em vista a 

necessidade do indivíduo diagnosticado também apresentar um comportamento de 

conduta desajustada anterior aos 15 anos de idade, fora as outras características e 

critérios estudados, que podem ser associados a fatores sociais, os quais 

abordamos anteriormente neste trabalho. Desta forma, o transtorno de 

personalidade antissocial sugere que o indivíduo já apresenta traços do 

comportamento antissocial desde a sua infância, passando pela adolescência para 

assim culminar no diagnóstico de TPA na vida adulta, o que será investigado no 

capítulo seguinte. 

 

2.1.4 Evolução do Transtorno de Personalidade Antissocial 
 

As evidências sobre o transtorno de personalidade antissocial (apesar de não 

ter diagnostico próprio na infância e adolescência), abordadas pelas explicações 

psicodinâmicas, pretendem comprovar que o referido transtorno é submetido a uma 

evolução que ocorre, principalmente, devido a vivência de uma infância conturbada 
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e socialmente abalada nas relações parentais, o que vem sendo confirmado através 

de pesquisas e análises de muitos autores, assim como as explicações fisiológicas 

têm um amplo leque de dados empíricos para esclarecer o referido transtorno. 

Deste modo, analisaremos a possível evolução do transtorno diante uma 

perspectiva acerca do fator social e do desenvolvimento psicossocial na infância e 

adolescência, como os autores abaixo discorrem a respeito dos comportamentos 

antissociais nestas épocas: 

 
[...] crianças que recebem o diagnóstico de Transtorno Desafiador Opositivo 
tendem a apresentar um risco aumentado para desenvolver posteriormente 
o Transtorno da Conduta, assim como aqueles que apresentaram 
Transtorno da Conduta, têm mais chances de futuramente preencher 
critérios para o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Anti-social 
(LOEBER & COLS., 2000, VEIRMEIREN, 2003 apud PACHECO ET AL., 
2005, p. 56). 

 
Patterson; Reid e Dishion (2002) sugeriram que o comportamento antissocial 

é adquirido na infância e uma série de fatores pode estar associada às condutas, 

culminando em comportamentos cada vez mais intensos e duradouros, que podem 

avançar de fase em fase. 

Os mesmos autores sugerem um modelo de coerção para explicar o 

comportamento antissocial infantil. Esse modelo foi elaborado ao longo de 20 anos 

de estudos voltados ao atendimento e auxílio às famílias com crianças antissociais. 

Sendo assim, o modelo de coerção é baseado em uma psicologia sócio-

interacionista, que, segundo os autores, visa o seguinte: 

 
A perspectiva sócio-interacionista influenciou fortemente a forma como 
definimos e conceitualizamos a natureza do comportamento antissocial. Em 
vez de dirigir o foco sobre como as crianças aprendem este tipo de 
comportamento, nós o dirigimos sobre a identificação das variáveis que 
determinam por que as crianças emitem comportamentos antissociais 
(PATTERSON; REID; DISHION, 2002, p. 4). 
 

Pacheco et al. (2002) sugerem a seguinte definição para o modelo de 
coerção: 

 
O modelo inicia pela aprendizagem dos comportamentos anti-sociais, que 
ocorreria a partir da interação da criança com os pais. A criança descobre 
que seus comportamentos aversivos tais como, gritar, chorar e bater são 
efetivos para evitar exigências ou produzir gratificações. Por outro lado, 
para os pais torna-se cada vez mais difícil monitorar uma criança com 
comportamento anti-social, o que faz com que acabem permitindo que ela 
fique mais tempo fora de casa, sem supervisão. 
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A figura 3 abaixo simboliza a roda causal, ou seja, os fatores pelos quais as 

crianças apresentam comportamento antissocial e delinquência. 

 

Figura 3 - A roda causal 

 
Fonte: Patterson; Reid e Dishion (2002, p. 9). 
 

Pacheco et al. (2005, p. 60) enfatizam a estabilidade e a gravidade do 

comportamento antissocial para a evolução do indivíduo, como vemos no trecho 

abaixo:  

 
A literatura revela que indicadores precoces do comportamento anti-social 
têm sido detectados nos primeiros anos da infância. Além disto, devido à 
manutenção das características do ambiente social do indivíduo, esses 
comportamentos tendem a persistir e a se agravar ao longo do 
desenvolvimento, podendo consolidar-se na vida adulta. Essa trajetória do 
comportamento anti-social poderia explicar a progressão do Transtorno 
Desafiador Opositivo para o Transtorno da Conduta, e mais tarde para o 
Transtorno de Personalidade Antissocial. 
 

Sobre o desenvolvimento e o progresso dos comportamentos antissociais, 

Patterson; Reid e Dishion (2002) ressaltam que o comportamento antissocial se 

desenvolve em quatro estágios. O primeiro estágio, chamado de treinamento básico, 

ocorre no início dos anos pré-escolares, onde os pais começam a receber 

telefonemas ou avisos da escola sobre os comportamentos desordeiros dos filhos. 

Esse treinamento básico tem como principal hipótese a ideia de que os membros da 
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família (como os primeiros treinadores) se tornam os responsáveis pelos 

comportamentos adotados pelos filhos anteriormente à adolescência. Ou seja, uma 

família que tem a eficácia falha relacionada à coercitividade das crianças tende a 

influenciar os comportamentos aversivos das mesmas, pois assim elas descobrem 

que chorar, bater e gritar, por exemplo, têm uma eficácia maior para superar os 

comportamentos aversivos dos pais, o que pode gerar reforçadores positivos.  

O estágio 2 é classificado pelo processo do desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas e sociais da criança na escola. A maneira como a criança mantém o 

relacionamento com os colegas, professores e demais funcionários, assim como o 

fracasso de seu desempenho escolar são avaliados neste estágio, ou seja, o 

ambiente social reage de acordo com a maneira que a criança o conduz. Crianças 

antissociais, por já terem o problema do estágio 1 impregnado em suas vidas, tem 

muitas dificuldades em estabelecer as relações sociais na escola, assim como fazer 

as tarefas e atividades exigidas pelos professores. Isso os torna cada vez mais 

distantes dos colegas normais, coagindo aqueles que tentam ensiná-los a terem 

responsabilidade. Isso pode gerar evasão do ambiente escolar, culminando em 

faltas ou fugas das aulas e um sentimento de tristeza que se nota a partir dos 10 ou 

11 anos de idade, devido à rejeição dos pares e dos pais (PATTERSON; REID; 

DISHION, 2002). 

O estágio 3 é marcado pela aproximação com os pares desviantes e o 

desenvolvimento de habilidades antissociais, Patterson; Reid e Dishion (2002, p. 13) 

ressalta as seguintes informações: 

 
O fracasso acadêmico recorrente e a rejeição pelos pais, professores e 
colegas normais, induzem as crianças inábeis a buscar colegas que sejam 
imagens refletidas delas mesmas. Por volta dos 12 ou 13 anos, os pais e 
professores podem prontamente identificar quais grupos de crianças são 
desviantes. Eles se caracterizam por atitudes negativas sobre a escola e 
sobre a autoridade dos adultos. [...] No presente contexto, sugere-se que 
muitos meninos que fracassam na escola e são rejeitados pelos colegas 
também serão identificados como anti-sociais em casa. Por outro lado, nem 
todos os meninos que são anti-sociais fracassam na escola, nem são todos 
rejeitados pelos colegas. Cada estágio é mais extremo em termos de riscos, 
mas o número de crianças é sucessivamente menor. Aquelas que estão nos 
mais avançados correm maior risco de se tornarem adultos anti-sociais. 
 

Já o último estágio é o que reflete a trajetória do adulto antissocial que, 

através de estudos longitudinais realizados com indivíduos antissociais, sugerem a 

existência de uma marginalidade na idade adulta. Ou seja, os estudos apontam que 

crianças antissociais, quando adultas, apresentam dificuldades em manter seus 
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empregos, relacionamentos amorosos, além de risco em envolvimento com 

substâncias ilícitas, criminalidade e isolamento emocional e social (PATTERSON; 

REID; DISHION, 2002). 

Para uma melhor compreensão, seguem abaixo os transtornos apresentados 

pelo DSM-V e CID-10 cuja principal característica é o comportamento social 

desajustado, primeiramente na infância, o Transtorno de Oposição Desafiante e 

posteriormente na adolescência (ou também na infância), o Transtorno de Conduta. 

 

2.1.4.1 Transtorno de oposição desafiante na infância 
 

O DSM-V declara que os critérios diagnósticos designados para o transtorno 

de oposição desafiante são os seguintes, como mostra o quadro abaixo. 

 

Quadro 12 - Transtorno de Oposição Desafiante 

C�������� ������������                                                                            313.81 (��� �"

  Um padrão de humor raivoso/irritável. De comportamento questionador/desafiante ou índole 
��������� ��* ��)���� �� (��� *���� ���� *����¡ ��*� ����������� (�) (��� *���� a���)�

�����*�� �� a���a��) ��� ������)��� ��������� � ���-��� �� ����)���� ��* (��� *���� um 
��� �����.���� a�� ��� ��u� �* �)*��  

HÉÑÍÓ �ÊÇcÍÖÍ�IÓÓÇÈ�cÔâ 
°  Com frequência perde a calma. 
®  Com frequência é sensível ou facilmente incomodado. 
S  Com frequência é raivoso e ressentido. 

ÐÍÑÒÍÓÈÊÑÔÕÈÍ Questionador/Desafiante 
u  Frequentemente questiona f���)�� �� ����)����� ��¡ �� ���� �� �)������ �

������������¡ �������  
�  7)�a�����*���� ����f�� ��������*���� �� �� )����� � �-�����) � )��)�� �� (������ ��

f���)�� �� ����)�����  
±  Frequentemente incomoda deliberadamente outras pessoas. 
ë  Frequentemente culpa outros por seus erros ou mau comportamento. 

Íº��½� J�ºÅ���Ã� 
a  Foi malvado ou vingativo pelo menos duas vezes nos últimos seis meses. 

ßÍÈÊ�  (�)��������� � � f)�a������ ������ ��*(�)��*����� ����* ��) �����;���� (�)�

f�;�) � ��������� ���)� �* ��*(�)��*���� ����)� ��� ��*���� ��)*��� � �*

��*(�)��*���� �����*o���� Á� ���� �� �)������ ��* ����� �-���� �� � ���� ¡ �

��*(�)��*���� ���� ���))�) na maioria dos dias durante �* (�).��� *.��*� �� ����

*����¡ ������ �� ��(�������� �� ���)� *��� �²)��+)�� a  Á� ���� �� �)������ ��* �
���� �� *���¡ � ��*(�)��*���� ���� ���))�) (��� *���� �*� ��; (�) ��*��� ��)����

�� *.��*� ���� *����¡ ������ �� ��(�������� �� ���)� *��� �²)��+)�� a  E*-�)� ����

�)��+)��� �� f)�a������ ��)��* �� �)�������� a����� � �* �.��� *.��*� �� f)�a������

(�)� ��f���) �� �����*��¡ ���)�� f���)�� ��*-+* ����* ��) �������)����¡ ���� ��*� �� �

f)�a������ � � ����������� ��� ��*(�)��*����� ����� f�)� �� �*� f���� ��)*����� (�)�

� �.��� �� ����������*����¡ ����)� � � �����)� �� �����.���  
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B  A perturbação no comportamento está associada a sofrimento para o indivíduo ou para os 
���)�� �* ��� �������� ������ �*������ �( �� ¡ f�*.���¡ �)�(� �� (�)��¡ ������� �� �)�-��:� 

�� ����� �*(����� ��������� �� f�������*���� ������¡ �����������¡ ()�f�������� �� ���)��

o)��� �*(�)������ �� ���� �� �����.���  
²  ¥� ��*(�)��*����� ��� ���))�* ���������*���� ��)���� � ��)�� �� �* �)�����)��

(���¨����¡ (�) ��� �� ��-��V����¡ ��()������ �� -�(���) �+* �����¡ �� �)��+)��� (�)�

�)�����)�� ���)�(���� �� ���)�������� �� :�*�) ��� ��� ()����:����  

����������� a gravidade atual: 
�ÔcÔ� Os sintomas limitam-�� �(���� � �* �*-����� �( �� ¡ �* ����¡ �� ������¡ no 
�)�-��:�¡ ��* �� �������   
�ÍÜÔÓÊÜÍ� Alguns sintomas estão presentes em pelo menos dois ambientes. 
�ÓÊcÔ� Alguns sintomas estão presentes em três ou mais ambientes. 

7����8 © �®¯°u¡ ( u±® � u±S   

 

No CID-10, os critérios para o transtorno desafiador de oposição (F91.3) são 

encaixados dentro do indicador F-90, respectivo a transtorno da conduta, ou seja, o 

transtorno é identificado como um subtipo de transtorno da conduta, sendo que o 

aspecto principal e essencial é o seguinte: 

 
[...] é um padrão de comportamento persistentemente negativista, hostil, 
desafiador, provocativo e destrutivo, o qual está claramente fora da faixa 
normal de comportamento para uma criança da mesma idade e no mesmo 
contexto sociocultural e o qual não inclui violações mais graves dos direitos 
de outros, como as expressadas no comportamento agressivo e anti-social 
[...]. Crianças com esse transtorno tendem frequentemente a desafiar os 
pedidos ou normas dos adultos e deliberadamente aborrecer outras 
pessoas. Usualmente, elas tendem a ser coléricas, ressentidas e facilmente 
se aborrecem com outras pessoas, a quem culpam por seus próprios erros 
e dificuldades. Elas geralmente têm uma baixa tolerância à frustração e 
rapidamente perdem a paciência. Tipicamente, seu desafio tem uma 
qualidade provocativa, de modo que elas iniciam confrontações e em geral 
exibem níveis excessivos de grosseria, falta de cooperação e resistência à 
autoridade. [...] A distinção-chave com outros tipos de transtornos de 
conduta é a ausência de comportamento que viola a lei e os princípios 
básicos de outro, tais como roubo, crueldade, intimidação, agressão física e 
destrutividade. (OMS, 1993, p. 264 e 265). 
 

O ambiente se torna extremamente influenciável para a causalidade do 

transtorno, e é também o princípio que determina seu grau de gravidade. Por 

exemplo, um ambiente familiar com cuidados parentais hostis pode ter determinado 

o início de um transtorno desafiante de oposição na criança que vive nesse contexto 

familiar. Ou, o contrário pode ter acontecido, os pais tiveram esse comportamento 

com os filhos devidos aos comportamentos hostis dos mesmos. Ou também pode ter 

havido uma combinação de fatores em ambas as situações (APA, 2014). 

As características que apoiam o diagnóstico associam-se a casos em que 

crianças e adolescentes tem o cuidado frequentemente interrompido “por uma 
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sucessão de cuidadores diferentes ou em famílias nas quais são comuns práticas 

agressivas, inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos” (APA, 2014, p. 464). 

A prevalência do transtorno é maior em meninos antes da adolescência e o 

desenvolvimento e o curso se dão durante os anos pré-escolares, sendo rara a 

aparição posterior ao início da adolescência. Geralmente o transtorno de conduta é 

procedente do transtorno de oposição desafiante, porém muitas crianças 

diagnosticadas opositivas desafiantes não desenvolvem na sequência o transtorno 

de conduta. Isso depende do manejo que se toma por parte dos pais e responsáveis 

na intervenção do transtorno. Muitos fatores de risco e prognóstico estão envolvidos 

ao transtorno, podendo ser temperamentais (regulação emocional), ambientais 

(geralmente ligadas a práticas parentais deficientes) ou genéticos e fisiológicos 

(APA, 2014). 

O diagnóstico diferencial é para transtorno da conduta, transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade, transtornos depressivo e bipolar, transtorno disruptivo da 

desregulação do humor, transtorno explosivo intermitente, deficiência intelectual, 

transtorno da linguagem e transtorno de ansiedade social. A comorbidade pode ser 

associada ao TDAH, devido a fatores de risco temperamentais compartilhados. 

Também pode ser associado ao transtorno de conduta por precedê-lo, porém mais 

comumente com subtipo de início na infância. Além disso, cabe a associação a 

transtornos de ansiedade e depressivo maior, principalmente em subtipos 

caracterizados pelo humor raivoso/irritável. Transtornos por uso de substâncias em 

adultos e adolescentes também podem estar associados à comorbidade. 

 

2.1.4.2 Transtorno da conduta na adolescência 

 

A APA (2014) traz os seguintes critérios diagnósticos para transtorno da 

conduta, expostos no quadro abaixo. 

 

Quadro 13- Transtorno da conduta 

²)��+)��� e����¨������ 
  Um padrão de comportamento repetitivo e persistente no qual são violados direitos básicos 

�� ���)�� (������ �� ��)*�� �� )��)�� ������� )��������� � �()�()����� (�)� � �����¡ ���

��*� *���f������ (��� ()������ �� �� *���� �)�� ��� °� �)��+)��� ���������¡ ��� ����*�� °®

*����¡ �� a���a��) �*� ��� ������)��� �������¡ ��* �� *���� �* �)��+)�� ()������ ���

����*�� ���� *����8 
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°  Frequentemente provoca, ameaça ou intimida outros. 
®  Frequentemente inicia brigas físicas. 
S  Usou alguma arma que pode causar danos físicos graves a ���)�� �( �� ¡ -�����¡ ��u���¡

��))�f� a��-)���¡ f���¡ �)*� �� f���   
u  Foi fisicamente cruel com pessoas. 
�  Foi fisicamente cruel com animais. 
±  R��-�� ��)���� � ���f)���� ��* �*� �.��*� �( �� ¡ �������¡ )��-� �� -����¡ ����)���¡

)��-� F *�� �)*���   
ë  Forçou alguém a atividade sexual. 

�ÔÖÈÓÉÇËÌÍ ÜÔ PÓÍÒÓÇÔÜÊÜÔ 
a  Envolveu-�� ����-�)���*���� �� ()�������� �� ��������� ��* � �������� �� �����)

����� �)����  
î  e���)��� ����-�)���*���� ()�()������ �� ���)�� (������ ���������� ()�������� ��

���������   

�ÊâÖÇÜÊÜÔ ÍÉ Furto 
°¯  Invadiu a casa, o edifício ou o carro de outra pessoa. 
°°  7)�a�����*���� *���� (�)� �-��) -��� *���)���� �� f���)�� �� (�)� �����) �-)����ï��

�õ�ò��ðüñöôöþòõöú�� 
°®  7�)��� ����� �� ����)�� �������)o���� ��* ���f)����) � �.��*� �( �� ¡ f�)�� �* ��u��¡ *��

�em invadir ou forçar a entrada; falsificação). 

ÇÍâÊË�ÔÖ �ÓÊcÔÖ ÜÔ �Ô)ÓÊÖ 
°S  7)�a�����*���� f��� f�)� �� ���� F �����¡ �(���) �� ()��-���� ��� (���¡ ��* ��.��� �����

��� °S ���� �� �����  
°u  Fugiu de casa, passando a noite fora, pelo menos duas vezes enquanto m�)���� ��*

�� (��� �� �* ��) ��-�������¡ �� �*� ��; ��* )���)��) (�) �* ����� (�).���  
°�  Com frequência falta às aulas, com início antes dos 13 anos de idade. 

B  (�)��)-���� ��*(�)��*����� ����� ()�u�.;�� �������*���� �����f�������� �� f�������*����  

����al, acadêmico ou profissional. 
² 9� � �����.��� ��* °a ���� �� *���¡ �� �)��+)��� (�)� �)�����)�� de conduta ��� ���

()����:����  
���������� o subtipo: 

�1���1 æ�*1�1ç ÛÇÒÍ ÙÍÑ ÇÕáÙÇÍ ÕÊ ÇÕä ÕÙÇÊ� ¥� �����.���� �()������* (��� *���� �*

�����*� ��)����).����� �� �)�����)�� �� ������� ����� ��� °¯ ���� �� �����  
�1���� æ�*1��ç ÛÇÒÍ ÙÍÑ ÇÕáÙÇÍ ÕÊ ÊÜÍâÔÖÙØÕÙÇÊ� ¥� �����.���� ��� �()������*

���:�* �����*� ��)����).����� �� �)�����)�� �� ������� ����� ��s 10 anos de idade.
�1���* æ�*1�*ç IÕáÙÇÍ ÕÌÍ ÔÖÒÔÙÇäÇÙÊÜÍ� ¥� �)��+)��� (�)� � �����¨����� �� �)�����)�� ��

������� ��� ()����:����¡ (�)+* ��� :o ��f�)*��ï�� ��f�������� ���(��.���� (�)�

����)*���) �� � ��.��� �� ()�*��)� �����*� ���))�� ����� �� ��(��� �os 10 anos. 
����������� se: 

ÐÍÑ ÔÑÍË�ÔÖ ÒÓp-sociais limitadas: Para qualificar-�� (�)� ���� ��(���f�����)¡ �

�����.��� ���� ��) �()�������� (��� *���� ���� ��� ��������� ��)����).������ �� f�)*�

(�)�������� ��)����¡ �� *.��*�¡ °® *���� � �* *����(��� )��������*����� � �*-������ 

E���� ��)����).������ )�f����* � (��)�� �.(��� �� f�������*���� ����)(������ �

�*������� �� �����.��� �� ����� ����� (�).���¡ � ��� �(���� ���))������ ����������

�* ����*�� ������ï�� ²����a�����*����¡ (�)� ������) �� �)��+)��� (�)� o 
��(���f�����)¡ ��� ������o)��� �o)��� f����� �� ��f�)*���� �+* �� ����))�����¡ +

������o)�� �������)�) )������ �� ���)�� (������ a�� �������)�* ��* � �����.��� (�)

������ (�).���� �� ��*(� �( �� ¡ (���¡ ()�f����)��¡ ������� �� �)�-��:�¡ *�*-)�� ��

f�mília estendida, pares). 
�ÉÖØÕÙÇÊ ÜÔ ÓÔÑÍÓÖÍ ÍÉ ÙÉâÒÊ� ¥ �����.��� ��� �� ����� *�� �� ���(��� a�����

f�; ����*� ����� �))��� ���������� � )�*�)�� ��()���� ��*���� ��� ������ï�� �*

a�� f�) (��� �¡ �� �� ��f)����) ����*� (������  ¥ �����.��� ��*����)� f���� ��)��

�� ()����(���� a����� F� �����a������� ��������� �� ���� ��ï�� ©�) ���*(��¡

��� ����� )�*�)�� ��(��� �� *��:���) ����+* �� ��� �� ()����(� ��* ��

�����a������� �� �����) )��)��  
IÕÖÔÕÖácÔâ – falta de empatia: Ignora e não está preocupado com os sentimentos 
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�� ���)�� (������ ¥ �����.��� + ����)��� ��*� f)�� � �������)������¶ (�)��� ����)

*��� ()����(��� ��* �� �f����� �� ���� ��ï�� ��-)� �� *��*� �� a�� ��-)� ���)��

(������¡ *��*� a�� ����� ��ï�� �����* ����� ��-���������  
�ÔÖÒÓÔÍÙÉÒÊÜÍ ÙÍÑ Í ÜÔÖÔÑpenho: Á�� ��*����)� ()����(���� ��* �

����*(��:� f)��� � ()�-��*o���� �� ������¡ �� �)�-��:� �� �* ���)�� ����������

�*(�)������ Á�� �� ��f�)�� � ������o)�� (�)� �* -�* ����*(��:�¡ *��*�

a����� �� ��(��������� ��� ���)��¡ � ��)��*���� ���(� �� ���)�� (�) ��� *��
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A OMS (1993, p. 260) relata que “os transtornos de conduta são 

caracterizados por um padrão negativo e persistente de conduta anti-social, 

agressiva ou desafiadora e violações das expectativas sociais apropriadas à idade 

do indivíduo”. Tais comportamentos não devem ser confundidos com travessuras 

normais da infância ou rebeldia adolescente, pois a distinção se encontra no 

extremo com que esses atos são praticados, não se referindo a um caso de 

comportamento antissocial ou criminoso isolado, pois, para diagnóstico, deve haver 

um padrão adquirido de comportamento constante. 

O transtorno de conduta também é dividido em subtipos. No Transtorno de 

conduta restrito ao contexto familiar (F91.0), além dos critérios globais exigirem ser 

satisfeitos, requer um comportamento extremamente antissocial, ou agressivo 

direcionado ao lar, aos membros (ou um membro específico) da família ou à objetos 

de dentro de casa, como roubo de pertences e dinheiro de um membro específico ou 

de todos, destruição de objetos de casa ou até mesmo de objetos pertencentes a 

apenas um familiar, agressões a todos os membros ou focalizadas em apenas um 

familiar, comportamento incendiário determinado e restrito ao lar. Isso pode ocorrer 

devido um conflito com algum membro da família gerado por uma perturbação 
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marcante no relacionamento da criança (por ex., a chegada de um novo padrasto ou 

madrasta) (OMS, 1993). 

O subtipo de transtorno de conduta não socializado é marcado por uma 

junção de comportamento antissocial ou agressivo constante com uma 

anormalidade hostil e significativa nos relacionamentos do indivíduo com outras 

crianças. É marcado pela falta de integração aos pares, ou seja, crianças da mesma 

idade e de convívio social, sendo características o isolamento do indivíduo por 

sentir-se rejeitado ou impopular, além da inexistência de relacionamentos íntimos 

estáveis e empáticos com os pares. O transtorno é frequentemente difuso através de 

situações, mas pode ser evidente na escola (OMS, 1993). 

Já o subtipo transtorno de conduta socializado é caracterizado por 

comportamentos antissociais e agressivos persistentes em indivíduos que tem boa 

integração e convívio social com os pares. Deste modo, seria o inverso do subtipo 

de conduta não socializado, pois neste caso o indivíduo tem uma bola relação com 

seus pares de idades aproximadas. O comportamento antissocial pode se 

apresentar vários ambientes, entretanto a característica de apresentar um grupo de 

amizades apoiador ou não desses comportamentos é essencial (OMS, 1993). 

A APA (2014, p. 473 e 474) relevam os seguintes aspectos relacionados ao 

transtorno de conduta: 

 
As taxas de prevalência aumentam da infância para adolescência e são 
mais elevadas no sexo masculino que no feminino. Poucas crianças que 
apresentam um transtorno da conduta que causa prejuízo recebem 
tratamento. O início do transtorno da conduta pode ocorrer no começo dos 
anos pré-escolares, embora os primeiros sintomas significativos costumem 
aparecer durante o período que vai desde a fase intermediária da infância 
até a fase intermediária da adolescência. [...] No momento em que as 
pessoas com o transtorno da conduta atingem a vida adulta, os sintomas de 
agressão, destruição de propriedade, falsidade e violação de regras, 
incluindo violência contra colegas de trabalho, parceiros e crianças, poderão 
surgir no local de trabalho e em casa, de forma que a presença de um 
transtorno de personalidade antissocial pode ser considerada.  

 
Os fatores de risco e prognóstico, assim como o transtorno de oposição 

desafiador, evolvem as questões temperamentais, ambientais e genéticas e 

fisiológicas. O temperamento infantil de difícil controle, os fatores de risco familiares 

(rejeição, negligência, abusos físico ou sexual, criminalidade parental, disciplina 

agressiva, etc) continuam sendo um forte fator social influenciador para o 

desenvolvimento do transtorno. Causas genéticas também podem ser associadas, 

como transtornos psicológicos maternos ou abuso de álcool e drogas, achados de 
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neuroimagem, que diferenciam regiões cerebrais dos diagnosticados das pessoas 

sem patologias, etc. Além disso o risco de persistência do transtorno da conduta 

também cresce devido a comorbidade com o TDAH e abuso de substâncias (APA, 

2014). 

Diante de todas as informações apresentadas neste capítulo, podemos 

concluir que a evolução do transtorno de personalidade antissocial pode ser pré-

determinada por fatores sociais ocorridos da infância e adolescência. A infância é 

uma época que requer cuidados parentais e familiares extremos, pois é a época em 

que a personalidade do indivíduo está se firmando, aliada ao seu temperamento. 

Sendo assim, os familiares, como primeiros treinadores podem interferir e influenciar 

nos comportamentos que as crianças adotam. Estudos indicam que crianças que 

possuem comportamentos antissociais tiveram fatores relacionados aos pais 

envolvidos, como rejeição, negligência, punição exagerada ou até disciplina ineficaz.  

As informações das características e critérios diagnósticos dos transtornos 

vividos na infância e adolescência apresentados (transtorno de oposição desafiante 

e transtorno de conduta, respectivamente) podem ser, de fato, associadas aos 

estágios expostos no modelo de coerção, tendo em vista a forte relação 

estabelecida citada pelos autores a respeito das práticas parentais e sociais, como 

observamos na maioria dos critérios diagnósticos de ambos os transtornos, já que o 

comportamento antissocial é a principal característica dos mesmos. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

Essa pesquisa é bibliográfica, elaborada através de materiais que já foram 

publicados, de natureza básica, pois “envolve verdades e interesses universais, 

procurando gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, sem 

aplicação prática prevista” (PRODANOV, 2013, p. 126), e do tipo qualitativa já que “o 

ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos e 

atribuição de significados” (PRODANOV, 2013, p. 128). 

 

2.2.2 Local da Pesquisa 
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A pesquisa foi elaborada na cidade de Timbó Grande, localizada no meio-

oeste de Santa Catarina, região do Alto Vale do Rio do Peixe, no período do 2º 

semestre do ano de 2016. 

 

2.2.3 Procedimentos para Análise de Dados 

 

O estudo apresenta uma clara descrição dos dados coletados, que foram 

retirados de sites, livros, artigos e materiais atuais, de maneira lógica e que facilite a 

compreensão do leitor. Também foram expostas diferentes perspectivas a respeito 

do assunto abordado, as quais foram comparadas e confrontadas, criando uma ideia 

própria da autora deste trabalho, fruto desse confronto de teorias e informações 

coletadas, resultando em uma teoria de nível conceitual apresentada em forma de 

texto descritivo (PRODANOV, 2013). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Com base em todas as informações apresentadas no referencial teórico deste 

trabalho, busca-se agora realizar a análise dos dados obtidos através da pesquisa 

bibliográfica elaborada para fomentar o possível resultado. 

O referencial teórico buscou apresentar os principais conceitos da 

personalidade e descreveu a respeito da teoria psicanalítica de Sigmund Freud e 

sobre a abordagem comportamental focada no reforço de B. F. Skinner. Ambos os 

autores trazem conceitos importantes a cerca da formação da personalidade, que 

ocorre na infância, porém diferem com relação a como se dá essa elaboração da 

personalidade. 

As teorias psicanalíticas giram em torno da ideia que o comportamento é 

regido por processos conscientes e inconscientes e o desenvolvimento é composto 

por estágios respectivos a determinadas idades, o que é basicamente o ponto 

principal para a formação da personalidade no indivíduo, principalmente em seus 

seis primeiros anos de vida (BEE; BOYD, 2011). 

Freud sugeriu que o indivíduo apresenta uma pulsão sexual básica 

inconsciente e instintiva, denominada libido, sendo esta a força que determina o 

comportamento humano (BEE; BOYD, 2011). 
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Segundo os autores, Freud também destacou o desenvolvimento da 

personalidade através do id, ego e superego, sendo o id a estrutura que se instala 

desde o nascimento até aproximadamente os dois anos de idade, quando a criança 

age instintivamente movida por seus desejos; após essa idade começa a se 

desenvolver o ego, já que a criança aprende a adaptar seus comportamentos 

baseados nas gratificações instantâneas; já o superego se desenvolve quando a 

criança incorpora em seus comportamentos as tradições e valores herdados dos 

pais, iniciando este conceito antes da idade escolar, pelos quatro e cinco anos de 

vida. (BEE; BOYD, 2011). 

Já Skinner entendia a personalidade com a seguinte visão: 

 
[...] Skinner argumentou persuasivamente que a personalidade não é nada 
além de uma coleção de padrões de comportamento e que, quando nos 
perguntamos sobre o desenvolvimento da personalidade, estamos apenas 
perguntando sobre o desenvolvimento desses padrões de comportamento. 
Skinner acreditava que podemos predizer, controlar e explicar os 
desenvolvimentos, examinando como o princípio do reforço funciona para 
explicar o comportamento atual de um indivíduo como um resultado do 
reforço de respostas prévias (HALL; LINDEZY; CAMPBELL, 2000, p. 403). 
 

Sua convergência dos ideais de Freud é mais nítida quando ele dá 

embasamento aos seguintes aspectos: 

 
As pessoas são produtos de aprendizagens, modeladas mais pelas 
variáveis externas do que por fatores genéticos. Podemos inferir que, na 
visão de Skinner, as experiências infantis são mais importantes que as 
experiências mais recentes, por que nossos comportamentos básicos são 
formados na infância. Isso não significa que o comportamento não possa se 
modificar na vida adulta. O que é adquirido na infância pode ser modificado, 
podendo-se adquirir novos comportamentos em qualquer idade (SCHULTZ; 
SCHULTZ, 2011, p. 337). 
 

Skinner também pensava o seguinte a respeito do reforçamento dos 

comportamentos na infância: 

 
A partir da infância, exibimos diversos comportamentos e aqueles que são 
reforçados irão se fortalecer e formar padrões. Era assim que Skinner 
concebia a personalidade, como um padrão ou um conjunto de 
comportamentos operantes. O que outros psicólogos chamariam de 
comportamento neurótico ou anormal, para Skinner não continha mais 
mistérios do que o desempenho contínuo de comportamentos indesejáveis 
que haviam sido reforçados (SCHULTZ; SCHULTZ, 2007, p. 330). 

 
Entendemos então, como dizem Schultz e Schultz (2011), que o ato de 

reforçar uma resposta pode fortalecer e aumentar a probabilidade de que um 

determinado comportamento se repita, sendo assim, o reforço seria “o ato de 
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fortalecer uma resposta com a adição de uma recompensa” (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2011, p. 329). 

Analisando as posições dos dois teóricos, entende-se que, para Freud, a 

personalidade e os comportamentos estão diretamente ligados à centralidade da 

mente humana e seu inconsciente, suas pulsões e seus instintos, além disso, a 

infância se torna uma época importantíssima e crucial para a personalidade que o 

indivíduo apresentará por toda a sua vida, tendo em vista as fases pelas quais cada 

idade passa. Caso essas fases não sejam bem assimiladas pelas crianças e 

elaboradas com o auxilio dos pais, pode ocorrer a fixação e os comportamentos 

futuros do indivíduo estarão diretamente ligados à fase que acabou por se fixar em 

sua personalidade. 

Para Skinner não ocorre o mesmo, a pessoa se comporta diante dos fatores 

externos e de como o reforço ocorreu para esse comportamento. Se o 

comportamento foi reforçado positivamente ou negativamente, ou seja, foi de certa 

maneira recompensado, este comportamento tenderá a manter-se cada vez mais. A 

punição interfere na extinção da conduta, ela não funciona como um reforço, que 

tem o intuito de manter o comportamento, mas sim como uma maneira do indivíduo 

abandonar o determinado tipo de comportamento através de um estímulo aversivo. 

Deste modo, notamos as diferenças entre as duas teorias, mas entendemos 

que a infância é uma época primordial para o desenvolvimento da personalidade 

sobre a conduta dos comportamentos adotadas nessa fase, que, de acordo com os 

dois autores, têm uma influência extremamente importante dos pais ou dos 

cuidadores, por serem as pessoas que passam seus valores, seus princípios e agem 

diretamente sobre os comportamentos das crianças. 

Abordando o desenvolvimento na infância, entendemos que desde que uma 

criança é concebida, os cuidados devem ser permanentes com a vida do pequeno 

ser, pois muitas questões podem influenciar na saúde do feto.  

Um desenvolvimento patológico também pode se dar inicio desde o útero, 

podendo ser desencadeado tanto por transtornos genéticos e erros cromossômicos, 

quanto por teratógenos, por exemplo: doenças maternas, consumo de drogas lícitas 

ou ilícitas, ou ainda, os fatores maternos: a idade da mãe, dieta e nutrição, estresse 

e estado emocional e pobreza (BEE; BOYD, 2011). 

Berger (2003), através do estudo de cientistas, diz que o contato inicial entre 

genitor e filho imediatamente após o nascimento não é tão imprescindível para os 
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seres humanos. Esse vínculo deve ser construído socialmente e com o tempo, não 

de instantâneo, pois muitas mulheres, atormentadas por complicações pós-parto, 

inexperiência ou até mesmo pela ideia de que devem amar os filhos imediatamente 

após o nascimento, podem não conseguir experimentar essa sensação e 

possivelmente acabar desenvolvendo uma depressão pós-parto (sentimentos de 

inadequação ou tristeza vividos após o parto). Isso também remete a questão de 

pais adotivos, que nunca tiveram o primeiro contato inicial com os filhos após o 

nascimento, mas mesmo assim não deixam de desenvolver um vínculo afetivo com 

os mesmos e este fato não interferiu em suas emoções e comportamentos. 

     Desde o pré-natal até o nascimento os pais devem estar envolvidos 

emocionalmente com seus filhos. O vínculo é uma questão que muitos teóricos 

diferem, alguns dizem que é essencial desde o nascimento, outros dizem que vai se 

estabelecendo gradualmente, mas o mais importante é que se estabeleça, pois as 

crianças precisam sentir o carinho e o afeto de seus pais, sejam eles biológicos ou 

adotivos.  

Na infância, uma série de fatores influencia diretamente o comportamento das 

crianças. Eisenberg; Hofer e Vaughan (2007) apude Bee e Boyd (2011) fazem 

referência a desenvolvimentalista Nancy Eisenberg, que afirma que “a regulação da 

emoção é a base sobre a qual todo o repertório de habilidades sociais de uma 

criança é constituído”. Deste modo, a maneira como foram desenvolvidas as 

emoções na infância torna-se um importante referencial para seus futuros 

comportamentos sociais. 

Eisenberg, Gershoff et al. (2001); Eisenberg, Liew e Pidada (2001) apud Bee 

e Boyd (2011) ressaltam que a capacidade dos filhos regularem suas emoções está 

associada à forma que os pais se expressam e se comportam. Por exemplo, 

geralmente, pais que costumam expressar mais suas emoções negativas tendem a 

ter filhos que não controlam bem seus sentimentos negativos. 

Berger (2003, p. 138) diz que a interação entre pai e filho está fortemente 

ligada ao desenvolvimento do indivíduo no trajeto da vida: 

 
Os padrões de apego na infância podem se modificar de acordo com as 
circunstâncias. Entretanto, muitos psicólogos acreditam que os hábitos e as 
atitudes desenvolvidos nas primeiras relações sociais, inclusive aqueles 
formados a partir do apego da criança, têm influência no desenvolvimento 
durante todo o decurso da vida. 
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Mais uma vez, todos os autores colocam em evidência a importante influência 

dos pais na vida dos filhos. A maneira que se comportam, a maneira que falam, a 

maneira que agem, a maneira que transmitem seus sentimentos, tudo isso irá servir 

de espelho para as crianças, já que os pais são os maiores exemplos que os filhos 

têm. A presença não só física, mas emocional dos pais é essencial para a formação 

da personalidade. 

Os estilos de paternagem que Berger e Bee e Boyd apresentaram são 

variados e cada estilo forma diferentes tipos de filhos. Destes estilos, nota-se que o 

competente é o que mais beneficia a criança, já os negligentes, permissivos e 

autoritários podem prejudicar em certos pontos, formando crianças com sérias 

dificuldades, como falta de empatia, falta de controles e limites ou falta de autonomia 

e autoestima, o que pode gerar uma agressividade extrema e patológica. 

Além do relacionamento com os pais, o relacionamento com os pares também 

é importante para a formação da criança, tendo em vista que o relacionamento com 

os pais e com os pares é um fator que pode afetar amplamente nos comportamentos 

pró ou antissociais das crianças. Bee e Boyd (2011) sugerem que a boa paternagem 

pode ser efetiva se associada a relacionamentos com pares que também possuam 

competências sociais. De nada vale a boa paternagem se os filhos se envolvam com 

pares com comportamentos antissociais. 

O relacionamento com os pares, deste modo, pode influenciar na maneira 

como uma criança age, tendo em vista que os pares são influências constantes em 

nossas vidas e que todos os indivíduos precisam de outro para se relacionar, seja na 

vida amorosa, familiar, social ou nas amizades. Porém, mais uma vez, os pais 

podem intervir caso seus filhos estejam se envolvendo com outras crianças ou 

adolescentes cujos comportamentos são antissociais, já que cabe a eles orientar e 

supervisionar a rotina dos filhos, caso contrário, a negligência e permissividade não 

trarão boas consequências. 

Sobre a adolescência, Berger (2003, p. 294) diz que é uma fase conturbada e,                                    

“mais do que outras etapas da vida, oferece oportunidades para o crescimento e 

para a destruição. Se os fundamentos tiverem sido bem assentados, a maioria das 

pessoas em desenvolvimento estará adequadamente preparada para a vida adulta” 

Para Berger (2003) existem outras dimensões do relacionamento entre pais e 

filhos, como a comunicação, apoio, interligação e controle. Nas famílias rígidas, o 

forte controle estabelecido pelos pais (controle parental) acaba reprimindo a 
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autonomia dos filhos adolescentes, porém, por outro lado, algum padrão de controle 

e limite de liberdade pode se tornar benéfico e positivo para evitar comportamentos 

extremamente irresponsáveis e arriscados dos filhos (por exemplo, delinquência, 

sexo arriscado, uso excessivo de drogas). 

Com base nos autores, podemos analisar que o relacionamento dos 

adolescentes com seus pais pode tornar-se conflituoso, tendo em vista que o 

adolescente busca sua autonomia e possivelmente pode se envolver em situações 

arriscadas na busca de adrenalina e novas emoções. O controle dos pais é 

fundamental caso uma situação semelhante ocorra com seus filhos. A 

permissividade pode não dar muito certo nesta fase, exceto se os pais passaram 

todos os valores necessários ao filho e confiarem em sua conduta, entretanto alguns 

autores colocam que a pressão do grupo pode influenciar diretamente nos 

comportamentos dos jovens e uma boa paternagem nem sempre é o suficiente para 

evitar comportamentos arriscados. 

O apego na adolescência ainda é extremamente importante para pais e filhos. 

Os filhos continuam a se sentir mais seguros com a presença dos pais, inclusive, 

algumas pesquisas apontam que “quanto mais forte o senso de ligação (apego) que 

um adolescente tem com seus pais, menos probabilidade ele tem de se envolver em 

qualquer um dos comportamentos arriscados ou delinquentes” (BROOK, 

WHITEMAN, FINCH E CHOEN, 2000; RESNICK ET AL., 1997 apud BEE; BOYD, 

2011, P. 315). 

Novamente o relacionamento com os pais são trazidos à tona por ambos os 

autores, Berger e Bee e Boyd notam que na adolescência já há princípios e valores 

instaurados no indivíduo, assim como a forte influencia dos pais foi elaborada 

durante a infância e serve de base para a adolescência. Caso um indivíduo tenha 

vivido uma infância saudável e com habilidades sociais desenvolvidas, se torna 

difícil que algum fator possa alterar seu desenvolvimento normal na adolescência a 

ponto de torna-lo patológico. Porém, se um adolescente teve a infância 

completamente desajustada, negligenciada e com vazios que não foram 

preenchidos é possível que os comportamentos antissociais se estendam até a vida 

adulta, culminando em transtornos de personalidade. 

Pode-se dizer que um desenvolvimento saudável, bem elaborado, com o 

suprimento das necessidades físicas, cognitivas e sociais é extremamente 

importante. Desde o desenvolvimento intrauterino, especialmente a mãe, deve estar 
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atenta às varias situações que comprometam o desenvolvimento do feto. É 

importante o acompanhamento doestado da mãe e do bebê logo após o nascimento 

para que ambos possam se recuperar bem e normalmente. Nos períodos da 

infância, vários aspectos vão sendo envolvidos junto à construção da personalidade 

da criança, aliados ao temperamento. O relacionamento com os pais está entre os 

principais fatores sociais que influenciam no comportamento pró ou antissocial das 

crianças. A adolescência é uma evolução da infância, com suas características 

próprias da fase, já que os antigos aspectos vão mudando e se desenvolvendo de 

acordo com as necessidades da época.  

Tudo o que foi descrito até agora, serve como uma base para analisar a 

evolução do transtorno de personalidade antissocial. Na infância e na adolescência 

não pode haver o diagnóstico deste transtorno, porém já ocorrem as manifestações 

de comportamento antissocial, que são completamente diferentes do 

comportamento pró-social. 

Os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são 

caracterizados, conforme trouxe Holmes (1997, p. 309), da seguinte maneira: 

 
Um entendimento completo do TPA é importante porque as pessoas com o 
transtorno encontram-se entre os indivíduos mais interpessoalmente 
destrutivos e emocionalmente prejudiciais em nossa sociedade. De forma 
interessante, com a maioria dos demais transtornos, a maioria dos 
problemas são sofridos pelo indivíduo com o transtorno, mas, no caso do 
TPA, a maioria dos problemas é sofrida pelas pessoas que vivem em torno 
do indivíduo perturbado. [...] uma das dificuldades com as pessoas que têm 
TPA é que elas não apresentam quaisquer dos sinais tradicionais do 
comportamento anormal (ansiedade, alucinações, delírios) e de fato, 
amiúde, parecem ser muito bem ajustadas, o que as torna 
excepcionalmente difícil de reconhecer e diagnosticar, enquanto elas 
permanecem não-reconhecidas, continuam a causar problemas para as 
pessoas a sua volta.  
 

Holmes (1997) dá a entender que há fortes indícios de que os maus cuidados 

parentais estejam relacionados ao transtorno de personalidade antissocial 

subsequente dos filhos, porém, não significa que isso seja a causa do transtorno, 

tendo em vista a ausência de dados científicos que comprovem a veracidade da 

situação. Duas explicações podem ser analisadas com relação a isso, uma diz que o 

comportamento antissocial da criança pode ser o próprio causador dos maus 

cuidados parentais, influenciando no comportamento inapropriado dos pais (punição 

exagerada, rejeição, inconsistência na disciplina), ou ainda, uma segunda explicação 

foca na possibilidade que um terceiro fator genético e hereditário pudesse originar o 



1�� 

 

  

transtorno, concluindo que as causas do comportamento são estabelecidas por 

genes compartilhados entre pais e filhos do que suas interações sociais. 

Existe uma explicação genética para o transtorno de personalidade antissocial 

que não deixou de ser apresentada, porém, o intuito aqui é analisar mais 

especificamente os fatores sociais associados ao transtorno e a sua evolução. 

Holmes (1997, p. 312) destaca as evidências para as explicações 

psicodinâmicas através de pesquisas realizadas, como vemos abaixo: 

 
Felizmente, uma série de pesquisas foi conduzida na qual a história de vida 
das pessoas com TPA foi sistematicamente comparada às histórias de vida 
das pessoas normais. Um estudo digno de nota focalizou 150 homens de 30 
anos de idade diagnosticados como “neuróticos”, exibindo “má conduta” 
(TPA) ou “normais” [Rolf, 1974]. Todos os homens haviam sido vistos em 
clínicas de orientação infantil aproximadamente 20 anos antes; portanto, 
havia informações disponíveis em relação à natureza de suas experiências 
iniciais. Os avaliadores, que não sabiam dos diagnósticos atuais dos 
homens, usaram os registros clínicos da infância para fazer julgamentos 
sobre os tipos de cuidados parentais que os homens haviam experimentado 
na infância e então os grupos foram comparados em termos de suas 
experiências na infância. O resultado dessas comparações indica que a 
infância das pessoas com TPA é frequentemente caracterizada por 
negligência, rejeição e abuso por parte dos pais. Os resultados são sobre- 
maneira interessantes porque as características parentais que separaram 
as pessoas com TPA das normais, também separaram as pessoas com 
TPA das neuróticas, assim sugerindo que o padrão de maus cuidados 
parentais associado ao TPA é específico ao transtorno e não é associado à 
má-adaptação em geral.  
 

Deste modo e com base nesta explicação psicodinâmica, podemos analisar 

que o transtorno de personalidade antissocial tem uma forte relação com a maneira 

com a qual a infância do indivíduo foi vivida, como foi o relacionamento com os pais, 

como foi o estilo de paternagem, se houve negligência, abuso, rejeição, punição 

exagerada ou falta de vínculos.  

Patterson; Reid e Dishion (2002) sugeriram que o comportamento antissocial 

é adquirido na infância e uma série de fatores pode estar associada às condutas, 

culminando em comportamentos cada vez mais intensos e duradouros, que podem 

avançar de fase em fase. 

Pacheco et al. (2005, p. 60) enfatizam a estabilidade e a gravidade do 

comportamento antissocial para a evolução do indivíduo, como vemos no trecho 

abaixo:  

 
A literatura revela que indicadores precoces do comportamento anti-social 
têm sido detectados nos primeiros anos da infância. Além disto, devido à 
manutenção das características do ambiente social do indivíduo, esses 
comportamentos tendem a persistir e a se agravar ao longo do 
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desenvolvimento, podendo consolidar-se na vida adulta. Essa trajetória do 
comportamento anti-social poderia explicar a progressão do Transtorno 
Desafiador Opositivo para o Transtorno da Conduta, e mais tarde para o 
Transtorno de Personalidade Antissocial. 
 

Podemos ver que, tanto Pacheco quanto Patterson trazem referencias ao 

comportamento antissocial iniciado na infância, o que indica a ocorrência de uma 

evolução deste comportamento para as posteriores fases da vida, na forma de 

comportamentos persistentes antissociais, como ocorre nos transtornos de 

personalidade opositivo desafiador e de conduta. 

Com base nos critérios apresentados para o diagnóstico de Transtorno 

Opositivo Desafiador, a principal característica é um padrão de humor 

raivoso/irritável, comportamento questionador/desafiante ou índole vingativa. 

Podemos associar essas características a uma infância sem controle e sem limites, 

onde os pais não souberam oferecer ao filho boas condições para um controle 

emocional bem elaborado e saudável, culminando em uma patologia.  

Holmes aponta também as explicações psicodinâmicas relacionadas a teoria 

de Freud: 

 
Alguns teóricos sugeriram que as pessoas com TPA carecem de ansiedade 
e culpa porque não desenvolveram um superego adequado. Na ausência de 
um superego bem desenvolvido, as restrições sobre o id são reduzidas e 
isto conduz a um comportamento impulsivo e hedonista. De fato, ao discutir 
o TPA, foi dito que “a tampa do id está aberta”. A falha em desenvolver um 
superego adequado é considerada como resultado de identificação 
inadequada com figuras adultas (parentais) adequadas e supõem-se que a 
identificação não ocorre porque as figuras adultas apropriadas estavam 
física ou psicologicamente indisponíveis (HOLMES, 1997, p. 312) 
 

Sendo assim, relaciona-se essa explicação mais uma vez com as más 

práticas parentais dos pais ou responsáveis. Nota-se que a presença dos pais e a 

disponibilidade afetiva dos mesmos é essencial para o desenvolvimento de uma 

personalidade saudável da criança, pois o superego nada mais é do que a força 

moral, “Ele é o representante interno dos valores tradicionais e dos ideais da 

sociedade conforme interpretados para a criança pelos pais impostos por um 

sistema de recompensas e punições” (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000, p. 54 e 

55). 

Fundamentando-se na teoria de Skinner, a hipótese seria que os 

comportamentos negativos da infância foram reforçados positivamente, e a criança 

entendeu que apresentar comportamentos aversivos renderia recompensas. Pode-
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se dizer que os pais não souberam controlar e realizar esquemas de reforçamento 

da maneira correta e, após o descontrole da situação, também não souberam intervir 

e não procuraram ajuda para tratamento, o que pode ter culminado em um 

Transtorno de Conduta na adolescência. 

A OMS (1993, p. 260) relata que “os transtornos de conduta são 

caracterizados por um padrão negativo e persistente de conduta anti-social, 

agressiva ou desafiadora e violações das expectativas sociais apropriadas à idade 

do indivíduo”.  

O Transtorno de Conduta pode ter início na infância ou na adolescência, e a 

principal diferença entre este e o opositivo desafiador é a agressividade, que é 

característica apenas do de conduta.  

Patterson; Reid e Dishion (2002) trazem muitos estudos realizados por 

pesquisadores que avaliaram o traço anti-social em crianças com comportamentos 

coercitivos para identificar sua possível estabilidade ao longo do tempo. A 

continuidade da infância a adolescência foi confirmada por diversos estudiosos no 

decorrer dos anos, pois as pesquisas tiveram resultados que indicam que 

comportamentos antissociais na infância evoluem para a adolescência e a mesma 

continuidade se dá da adolescência à vida adulta. 

Patterson; Reid e Dishion (2002, p. 23) dizem que “Robins (1996) e Robins e 

Ratcliff (1978-1379) encontraram que 70% dos adultos anti-sociais tinham sido 

crianças anti-sociais”. Além disso, muitas outras pesquisas realizadas comprovam 

que muitos adultos antissociais tiveram uma infância conturbada, com maiores riscos 

de problemas de adaptação na vida adulta. 

Patterson (1982) apud Patterson; Reid e Dishion (2002, p. 25), finalizam com 

a seguinte análise a respeito da estabilidade do traço anti-social: 

 
Patterson (1982) sugeriu que a estabilidade do traço anti-social através do 
tempo, fornece apoio indireto para a hipótese de que crianças 
extremamente agressivas tendem a programar seus próprios ambientes 
sociais. Elas são altamente seletivas sobre com quem interagem e sobre os 
ambientes em que as trocas têm lugar. Seu comportamento elicia nos 
outros reações previsíveis. O efeito é manter crianças presas ao processo 
de coersão. Também se supôs que a falta de habilidade dos pais, fosse 
altamente estável ao longo do tempo. 

 
Com base nesse autor, podemos então analisar de maneira concreta a 

possível evolução do transtorno de personalidade antissocial que, certamente, pode 

ter sido iniciado por comportamentos coercitivos e a antissociais já na infância, que 
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não tiveram intervenção da parte dos pais ou responsáveis, o que poderia ter 

cessado esses comportamentos na época logo quando iniciaram. 

Deste modo, obtemos como resultado dessa pesquisa bibliográfica, que o 

Transtorno de Oposição Desafiante na infância pode ter evoluído para um 

Transtorno de Conduta na adolescência, ou o Transtorno de Conduta já pode ter tido 

início na infância dependendo de cada caso, como nos mostra o DSM-V. Sendo 

assim, o Transtorno de Conduta pode ter evoluído para um diagnóstico de 

Transtorno de Personalidade Antissocial na vida adulta. 

Vale ressaltar que os comportamentos antissociais de uma criança podem 

muito bem ser tratados, inclusive com mais facilidade do que os de um adulto, tendo 

em vista que a criança ainda está formando sua personalidade, o que pode tornar 

mais fácil a modificação de seus comportamentos. Portanto, cabe aqui deixar 

evidente a importância de um acompanhamento eficaz por parte dos pais para com 

seus filhos, buscando ajuda e auxilio quando não há a possibilidade dos mesmos 

controlarem esses comportamentos dos filhos, o que traria a prevenção para futuros 

diagnósticos de transtornos tanto na infância quanto na adolescência e na vida 

adulta. 

É importante também observar a necessidade de que mais pesquisas com fim 

de evidenciar os possíveis fatores ligados ao transtorno de personalidade antissocial 

sejam realizadas, pois as informações já obtidas para a explicação do transtorno são 

consideradas poucas e não dão absoluta certeza de quais seriam as verdadeiras 

causas do transtorno. Lembrando que existem também, além das explicações 

psicodinâmicas abordadas com mais ênfase neste trabalho, as explicações 

fisiológicas e genéticas. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve o intuito de investigar como se dá a evolução do transtorno 

de personalidade antissocial desde a infância até a vida adulta e, para isso, houve a 

necessidade de contextualizar acerca dos conceitos de personalidade nos indivíduos 

de modo geral de acordo com as abordagens psicanalítica e comportamental, além 

de diferenciar o desenvolvimento normal do patológico na infância e adolescência, 

referenciando os critérios diagnósticos e as características dos indivíduos com 

transtorno de personalidade antissocial, para assim realizar uma descrição coerente 

a respeito da evolução do transtorno de personalidade antissocial no indivíduo.  

O método utilizado foi pesquisa bibliográfica de natureza básica e qualitativa, 

elaborada com base em diversos materiais bibliográficos e artigos de revistas 

psicológicas, encontrados também em acervos confiáveis da internet. Esta pesquisa 

buscou evidenciar através de informações estudadas e analisadas por diversos 

autores e diferentes teorias, a possível evolução do transtorno de personalidade 

antissocial, e, como proposto, os fatos foram expostos, analisados e os resultados 

foram obtidos, permitindo assim, afirmar que a pergunta problema foi respondida 

com eficácia e concordância. 

Portanto, pode se entender que o transtorno de personalidade apresenta uma 

possível evolução com início na infância, devido ao grande impacto que os fatores 

sociais geram nesta fase, sendo que, provavelmente, o individuo com transtorno de 

personalidade antissocial pode ter apresentado o transtorno desafiador de oposição 

como um primeiro diagnóstico na fase infantil. Deste modo, este transtorno pode ter 

persistido e, fatores aliados ao temperamento do indivíduo, levaram a uma 

gravidade e avanço para o transtorno de conduta na adolescência. O transtorno de 

conduta, por ser mais grave e mais difícil de reverter sem um devido tratamento 

pode ter evoluído para o transtorno de personalidade antissocial na vida adulta, o 

que faz o indivíduo apresentar comportamentos ainda mais desajustados e de 

desadaptação social, envolvendo agressividade e impossibilidade de controle dos 

impulsos, como ocorre nos casos de psicopatas e serial killers. 

Uma observação que pode ser considerada a respeito da evolução do 

transtorno de personalidade antissocial é que não há uma regra de evolução, ela 

pode se manifestar de forma diferente nos indivíduos, pois cada um tem sua 

vivência pessoal. Um adolescente pode apresentar transtorno da conduta sem que 
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na sua infância tenha sido diagnosticado como opositivo desafiador. Somente para o 

transtorno de personalidade antissocial há uma regra sem exceção que tenha havido 

diagnóstico de transtorno da conduta anterior aos 18 anos de idade. O que pode se 

argumentar para firmar esse estudo é que uma série de pesquisas realizadas ao 

longo de anos apontaram a possível evolução a partir da infância, já que os 

comportamentos antissociais têm início nesta fase. 

Cabe ponderar que uma intervenção e tratamento psicológico correto podem 

evitar o avanço de transtorno de personalidade tanto na infância quanto na 

adolescência, sendo assim, é necessário auxiliar e instruir os pais de crianças 

antissociais a buscarem ajuda o quanto antes, porém, também é necessário 

aprender a identificar essas crianças em meio à sociedade e entender a gravidade 

dos transtornos por elas vividos. 

É importante ressaltar que esta pesquisa foi fruto de um amplo estudo, 

inesgotável, pois há a necessidade de que mais pesquisas como essas sejam 

realizadas na intenção de colaborar com a vasta área científica que aborda este 

assunto, trazendo mais informações que possam reunir novas evidências a respeito 

do tema.  

Conclui-se, desta forma, que este trabalho muito contribuiu para o 

conhecimento do acadêmico, ampliando assim, sua bagagem intelectual, o que será 

de extrema importância para o desenvolvimento profissional após o término da 

graduação. As informações obtidas através deste estudo puderam servir de base 

para a ampliação do saber acerca do tema, tanto para o acadêmico quanto para a 

população que possa ter acesso a este trabalho.   
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