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EDUCAÇÃO NOS BRAÇOS DE EROS1

Maria Bernadete Amêndola Contart de Assis2

O presente trabalho consiste em uma releitura de alguns dados 
obtidos em uma pesquisa realizada por mim e elaborada como tese 
de doutorado, apresentada ao Instituto de Psicologia da USP, em 
1985. O título da tese é Uma análise psicológica do desempenho escolar 
de crianças de primeira série: aspectos psicodinâmicos e operatórios. 
O objetivo principal foi investigar a infl uência de fatores afetivos 
e cognitivos no desempenho escolar de crianças de primeira série. 
A pergunta principal era: será que existe um perfi l psicológico re-
lacionado ao desempenho escolar? Quais características estariam 
relacionadas a um bom desempenho e quais estariam relacionadas 
a um mau desempenho? Para essa apresentação serão focalizados 
apenas alguns dados sobre aspectos afetivos, para discutir a questão 
da infl uência dos afetos no aproveitamento escolar das crianças, o 
que se relaciona diretamente com o tema da palestra “Educação nos 
braços de Eros”. 

 1 Palestra apresentada na II Reunião Científi ca “Psicanálise e Educação: Eros e 
Thanatos – desafi os para a educação da criança e do adolescente”, realizada em 
setembro de 2005, na UNESP de Araraquara.

 2 Psicanalista, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto.
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Fizeram parte da pesquisa 37 crianças, alunas de primeira série 
do primeiro grau de uma escola pública. As crianças foram subdi-
vidas em dois grupos, com desempenho escolar satisfatório (DE+) 
e desempenho escolar insatisfatório (DE–). O desempenho escolar 
foi avaliado pelos professores das crianças. O grupo DE+ ficou 
composto por 23 sujeitos e o grupo DE– por 14 sujeitos. Todas as 
crianças foram avaliadas com testes projetivos, Rorschach e CAT, 
para traçar suas características psicodinâmicas, e também com as 
provas piagetianas (provas de noção de conservação), para avaliação 
de suas características operatórias. Os examinadores que aplica-
vam as provas não conheciam a que grupo pertenciam as crianças 
que estavam sendo por eles avaliadas. Como já mencionado, serão 
apresentados somente alguns dados relacionados aos resultados nos 
testes projetivos, que avaliam o perfi l psicodinâmico das crianças.

Com o teste de Rorschach foram avaliadas duas categorias, Fun-
ção Intelectual (I) e Afetividade (A).

A Função Intelectual é composta por índices de atenção, concen-
tração, capacidade de estabelecer relações entre diferentes aspectos 
das situações, capacidade de apreender com objetividade os aspectos 
globais e detalhes e também condição de utilizar o senso comum na 
apreensão dos estímulos (participação do pensamento coletivo). Os 
índices utilizados para essa avaliação foram R, T/R, T/L, F+%, A%, 
G, K, Ban% e K: k. Essa categoria foi subdividida em duas outras, de-
nominadas Função Intelectual Preservada (I+) e Função Intelectual 
Prejudicada (I–). As crianças classifi cadas em I+ eram aquelas que 
apresentavam um bom funcionamento intelectual, tal como medido 
pelos índices descritos acima. As crianças classifi cadas em I– eram 
aquelas que apresentavam funções intelectuais prejudicadas por 
bloqueio (prejuízo na adaptação ao mundo externo) ou por confusões 
(pensamento fragmentado, impreciso, instável). 

A categoria Afetividade, no teste de Rorschach, é composta por 
índices que avaliam a capacidade da criança para modular seus afetos 
dentro de um contínuo que vai do controle excessivo (embotamento 
afetivo) à impulsividade desmedida. Os índices utilizados foram K, 
k, FC, CF, C e E. A partir desses índices, subdividiu-se a categoria 
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em duas, Afetividade Controlada (A+) e Afetividade Descontro-
lada (A–). Na subcategoria A+ foram classifi cadas as crianças que 
apresentavam uma modulação dos afetos de tal forma que estes se 
aplicavam às vivências internas e externas, sem prejudicar a avaliação 
objetiva das situações. Essa subcategoria incluía, portanto, crianças 
capazes de se envolver afetivamente com as atividades propostas, o 
que lhes favorecia a atenção, a concentração e a utilização de seus 
recursos intelectuais. Já na subcategoria A– foram classifi cadas as 
crianças que apresentavam índices no teste de Rorschach sinaliza-
dores de prejuízo na vivência afetiva, ou seja, crianças cujas emoções 
eram experimentadas como desestruturantes, intensas e desmedidas. 
Nesse caso, a característica principal era que a vivência emocional das 
crianças interferia negativamente na realização das tarefas objetivas 
(como as que são apresentadas em sala de aula), ou seja, afetava-lhes 
a atenção, a concentração e a condição de envolvimento com a tarefa 
a ser produzida.

Como já mencionado, além do teste de Rorschach, foi aplicado 
também o CAT, um teste projetivo específi co para crianças, em que 
se pode ter acesso à composição do mundo interno, por intermédio 
das histórias que a criança relata diante de fi guras de animais que lhe 
são apresentadas. Dentre as várias categorias que foram analisadas 
no trabalho original, apenas uma foi escolhida para ser apresentada 
no presente trabalho, por ter apresentado índices expressivos de 
relação com o desempenho escolar. Trata-se da categoria denomi-
nada Imagos Parentais. As Imagos Parentais são as características 
psicológicas das fi guras adultas que aparecem nas histórias relatadas 
pelas crianças. Ao relatarem as histórias, as crianças apresentavam 
o modo dos animais adultos tratarem as personagens infantis, o que 
permitiu encontrar basicamente três categorias: (1) imagos protetoras, 
em que os adultos apareciam como provedores, atentos, promotores 
de segurança para as fi guras infantis; (2) imagos negligentes, em que 
as fi guras adultas das histórias eram desatentas, omissas, promotoras 
de insegurança; (3) imagos agressivas, em que os adultos apareciam 
nas histórias tendo atitudes agressivas, violentas, promovendo medo 
nas fi guras infantis.
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Os resultados obtidos na avaliação dos aspectos afetivos das 
crianças foram os seguintes:

Teste de Rorschach

 Grupo DE+ (n=23) Grupo DE– (n=14)
I+    57%      5%
I–                43%     95%
A+                   55,5%      0%
A–                     44,5%     100%
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Figura 1 – Porcentagem de sujeitos nos Grupos DE+ (desempenho escolar satisfatório) e 
DE– (desempenho escolar insatisfatório), classifi cados nas quatro subcategorias analisadas 
do Teste de Rorschach.

Teste CAT

 Grupo DE+ (n=23) Grupo DE– (n=14)
Imagos Protetoras  67%          0%
Imagos Negligentes   0% 37,5%
Imagos Agressivas 33% 62,5%
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Figura 2 – Porcentagem de sujeitos nos Grupos DE+ e DE–, classifi cados nas três sub-
categorias (Imagos protetoras, Imagos negligentes e Imagos Agressivas), da categoria 
Imagos Parentais do CAT.
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Os dados contidos na Figura 1 indicam que o grupo de crianças 
com desempenho escolar satisfatório (DE+) não diferiram muito nas 
categorias analisadas, tanto da função intelectual (I+ e I–) quanto 
da afetividade (A+ e A–). Houve uma porcentagem discretamente 
maior de crianças classifi cadas nas categorias I+ e A+. Já no grupo 
com desempenho insatisfatório (DE–) a diferença foi considerável: 
a maioria das crianças foi classifi cada em I– e A–, que indicam pre-
juízos nas funções intelectuais provocadas por distúrbios afetivos. 
A partir desses resultados não é possível afi rmar que um bom de-
sempenho escolar esteja associado a um perfi l afetivo determinado. 
Por outro lado, é possível associar o desempenho insatisfatório a 
prejuízos na área afetiva. Tais prejuízos caracterizam-se por invasão 
no aparelho mental de conteúdos afetivos não elaborados (A–), pro-
vocando pensamentos não objetivos, fragmentados e confusos (I–), 
cujo desdobramento será a difi culdade para atenção e concentração 
em atividades solicitadas em sala de aula. 

Pode-se fazer uma leitura desse resultado utilizando a teoria de 
continente-contido de Bion (1963). Segundo essa teoria, uma das 
principais funções do aparelho mental é de continência. A continên-
cia diz respeito à condição da mente para processar as experiências 
emocionais vividas, por intermédio de criação de imagens, persona-
gens, nomeações e narrativas. Tais continentes formam uma espécie 
de “abrigo mental” para os conteúdos dispersos, provenientes das di-
versas experiências emocionais; trata-se de um invólucro mental para 
a experiência sensorial bruta. Por exemplo, a vivência de ódio dentro 
de um vínculo pode produzir diversas reações: uma descarga motora 
(soco, chute, tapas etc.); um sonho em que aparecem personagens se 
agredindo; uma poesia que expresse a experiência do ódio; uma obra 
de arte; uma conversa sobre o sentimento experimentado etc. Esses 
são diferentes níveis de processamento de um mesmo estímulo, que 
vão de uma ação impulsiva em direção a um processamento mais 
elaborado, que permite ações produtivas no meio. 

Qual é a relação disso com os resultados apresentados acima? Os 
resultados apresentados mostram que as crianças com desempenho 
escolar prejudicado (DE–) foram classifi cadas em sua maioria como 
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I– e/ou A–, ou seja, apresentavam condições precárias de continência 
de seus impulsos, ou processamento inadequado de suas emoções. 
Pode-se pensar que o prejuízo para o desempenho escolar encontra-se 
no fato de que as atividades escolares exigem dos alunos organização 
de pensamento, capacidade de estabelecer relações, de julgar as si-
tuações com objetividade, atenção, concentração etc. Essas funções 
fi cam prejudicadas quando as emoções invadem o aparelho mental, 
criando fragmentações e confusões. 

Ora, se a precariedade da condição de continência do aparelho 
mental prejudica o desempenho escolar, vale perguntar como se 
constrói continência. De acordo com a teoria de Bion, a capacidade 
de continência é construída dentro de relações. O modelo básico é 
o da relação mãe-bebê. O bebê experimenta desconfortos de vários 
tipos (fome, sono, frio, calor...) e a mãe, quando atenta e cuidado-
sa, identifi ca o desconforto e alivia o sofrimento da criança. Essa 
compreensão, esse acolhimento constantes vão oferecendo ao bebê 
a experiência de “ser contido”, a experiência de transformações de 
emoções brutas em ações afetivas, signifi cativas, produtivas, que 
se confi guram como precursoras do pensar. Ao longo do desenvol-
vimento, a criança vai introjetando e se identifi cando com fi guras 
adultas que lhe oferecem abrigo para as mais diferentes emoções e, 
assim, vai desenvolvendo sua própria capacidade de pensar, ou sua 
condição de continência. A esse respeito, os resultados apresentados 
na Figura 2, obtidos por intermédio da aplicação do CAT, mostram 
que, de fato, as fi guras parentais internalizadas são fatores importan-
tes quando se avalia o desempenho escolar. Nessa última, fi ca claro 
que as crianças com mau desempenho escolar têm internalizadas 
fi guras adultas que não oferecem proteção e cuidado. Em 100% dos 
casos, as fi guras apareciam como negligentes (37,5%) ou agressivas 
(62,5%). Esse resultado aponta na direção da responsabilidade dos 
adultos na construção das condições emocionais que interferem 
positiva ou negativamente no desempenho escolar das crianças. 
Obviamente não se trata apenas de tarefa dos pais, mas de todos os 
adultos signifi cativos para as crianças, o que inclui seus professores, 
que são fi guras fortes de identifi cação. A criança se identifi ca com 
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o modo de o adulto trabalhar com suas próprias emoções. Assim, 
se ela é constantemente exposta à falta de continência dos adultos 
(incompreensão, brutalidade, violência), aumenta a probabilidade 
de se identifi car com isso e não será possível construir a própria 
capacidade de continência. 

Para ilustrar, vou fazer breve relato de uma experiência clínica. A 
mãe de um paciente púbere (menino de 13 anos) me procura muito 
angustiada, para contar um episódio que acontecera com o fi lho no 
fi nal de semana. A família estava se aprontando para uma festa de 
15 anos. Era a primeira vez que o menino ia a esse tipo de festa. Ele 
começa a “enrolar” para se aprontar e os pais vão fi cando impacientes 
com a demora. A mãe começa a gritar com ele: “Ainda não se apron-
tou? Se demorar muito vou te deixar aqui!”. Ele também grita, diz que 
não vai a festa nenhuma, tira a camisa, joga-se na cama. O pai entra 
para tentar “colocar ordem”, diz que ele vai apanhar se continuar 
fazendo escândalo. O menino fi ca ainda mais irritado e começa a dizer 
palavrões. Os pais dizem que vão sem ele, entram no carro, o fi lho 
corre atrás, gritando. O pai sai, tira a cinta e ameaça bater. A mãe, 
desesperada, evita isso e leva o fi lho de volta para dentro de casa. Os 
pais vão à festa sem o fi lho! 

A história poderia ter sido bem diferente se, desde o início, os pais 
pudessem ter tido compreensão da ansiedade do fi lho em relação à 
festa. Afi nal era a primeira festa de 15 anos e as expectativas eram 
enormes! Havia desejo de ir e, ao mesmo tempo, muito medo de 
não saber o que fazer, de “pagar mico”, de estar vestido de forma 
inadequada, de não ser paquerado, de não saber dançar etc. Todas 
essas preocupações ou “encanações”, como dizem os adolescentes, 
estavam motivando a agitação, o nervosismo, a demora para se apron-
tar. Os pais, como não puderem ser continentes para isso, acabaram 
“estourando” e provocando explosões no fi lho também. O nível de 
explosões foi aumentando, até o ponto em que a “festa” acaba para 
todos. Uma conversa sobre medos, expectativas, festas, meninas, 
danças etc. poderia ter oferecido continência para a ansiedade e as 
ações impulsivas poderiam ter tido outro tipo de transformação, mais 
produtiva para todos. 
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Embora a ilustração seja proveniente da clínica, penso que há 
muito que pensar sobre as aproximações com situações experi-
mentadas em sala de aula, em que muitas vezes a possibilidade de 
continência fi ca precária, tanto de professores como de alunos. Fica 
então a refl exão: Educação nos braços de Eros, de que Eros? O Eros 
do com-tato, da com-versa, da com-preensão, da com-vivência, da 
continência. O investimento nas relações afetivas dentro do contexto 
escolar pode ser de grande valor para a melhora do desempenho 
escolar não só das crianças, como também dos educadores.
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