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Desde os trabalhos iniciais de C. G. Jung, a psicologia analítica pro-
põe que a caracterização da esquizofrenia está relacionada a uma 
possível fragmentação egóica e/ou irrupção de conteúdos do incons-
ciente a partir de vivências de teor afetivo, em geral ocasionando 
descontinuações da personalidade. Na infância, os fatores egóicos 
encontram-se em fase de estruturação, mas ainda assim é possível 
compreender as demandas psicopatológicas nessa fase, o que pode 
auxiliar no norteamento da psicoterapia. O objetivo do presente ar-
tigo é o de salientar e discutir sobre aspectos históricos e conceitu-
ais acerca da esquizofrenia infantil através de revisão bibliográfica, 
bem como tecer considerações sobre um caso clínico, ampliando uma 
perspectiva de compreensão a partir das contribuições da psicologia 
analítica. Conclui-se que o fator simbólico está presente em variadas 
expressões subjetivas na esquizofrenia, e desempenha um papel na 
elaboração dos conteúdos significativos.
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ESQUIZOFRENIA INFANTIL: CONCEITUAÇÃO,
ASPECTOS HISTÓRICOS E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

Embora haja uma conceituação uniforme e critérios diagnósticos consen-
sualmente estabelecidos para a esquizofrenia enquanto patologia psíquica do 
ramo das psicoses, a esquizofrenia com início na infância, como psicopatologia 
de incidência rara, abarca algumas dificuldades diagnósticas específicas. Elas 
estão relacionadas tanto a aspectos concernentes à fase do desenvolvimento, 
dado que as experiências infantis apresentam um caráter dubitável quanto 
ao que se expressa no plano da “fantasia” – o que dificulta a diferenciação de 
determinadas manifestações infantis simbólicas do desenvolvimento conside-
rado saudável em relação às psicopatológicas – como quanto ao diagnóstico 
diferencial, por ter sido, durante período considerável, comparada e incluída 
no mesmo grupo das patologias “autísticas”, de um agrupamento das psico-
ses que incluía o autismo. Mas ainda que uma das características atribuídas à 
esquizofrenia infantil corresponda a um teor autístico, há diferenças em relação 
ao transtorno do espectro autista, o que será explicitado adiante nesse texto. 
Apesar desses meandros, considera-se possível identificar sintomas e caracterís-
ticas da esquizofrenia infantil com delimitação – mesmo que haja peculiaridades 
inerentes à infância –, pois leva-se em consideração um conjunto de sintomas 
passíveis de observação, e as próprias mudanças no curso do desenvolvimento 
decorrentes a partir do seu desencadeamento. 

Historicamente, a sintomatologia condizente à da atualmente denominada 
esquizofrenia infantil recebera nomenclaturas e concepções distintas, até a uni-
formização da descrição dos sintomas e das características do quadro clínico que 
a define. Essa variação seguiu, em partes, o transcurso das mudanças associadas 
à concepção da esquizofrenia do adulto, como também as próprias descrições 
das patologias da infância e/ou da adolescência, sendo que nem sempre foram 
diretamente atreladas.  Assim, o termo demência precoce, cunhado por Morel 
em 1857, designava os sintomas típicos de um transtorno que culminaria em 
demência, caracterizado pela estagnação dos processos mentais; os registros 
da sua forma considerada prematura se deram em 1863 por Kahlbaum, que a 
nominou como parafrenia hebética, sendo que em 1871 Hecker a retrata com 
detalhamento e como característica do período da adolescência, nomeando-a 
como hebefrenia (ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 2004, p. 83).

Kraepelin então agrupara, em 1893, as psicoses em dois grupos: a maníaco-
depressiva e a demência precoce, esta última com três subtipos – a catatonia 
(descrita por Kahlbaum), a hebefrenia (descrita detalhadamente e nomeada por 
Hecker) e uma forma que cunhou como vesania típica, que incluía “delírios de 
perseguição e alucinações auditivas” (ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 2004, p. 83). 
A primeira descrição da chamada demência precoce na infância ocorre em 1906, 
por Sancti de Sanctis, que a designara como demência precocíssima (CAETANO, 
FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993, p. 63). 

A partir da observação dos sintomas manifestados pelos pacientes com diag-
nóstico da chamada demência precoce, bem como do seu acompanhamento, 
Bleuler questiona essa nomenclatura, dado que nem sempre a doença poderia 
ser considerada precoce, e, além disso, ela não seria determinante e necessaria-
mente demencial; assim, o psiquiatra revisa a classificação Kraepeliana, forjando, 
em 1911, o termo esquizofrenia para designar esses estados de cisão psíquica e 
sugerindo a presença, para tal classificação, de três sintomas típicos: a “desa-
gregação associativa do curso das ideias”, o “autismo” e a “ambivalência afetiva” 
(ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 2004, pp. 83-84). Em 1926, Bleuler frisa o aspecto 
afetivo como sendo o fator primário no desencadeamento da esquizofrenia, 
assim como insere no escopo da sintomatologia a presença de “delírios, manias 
e melancolias alucinatórias” (MOREIRA, 1986, p. 15). Cabe mencionar que tanto 
Kraepelin quanto Bleuler indicam que parte de seus pacientes com diagnóstico 
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de “demência precoce” / esquizofrenia, respectivamente, tenha tido instaurada a 
doença já quando crianças, mas os referidos psiquiatras não explicitam um tipo 
específico de psicose na infância (AJURIAGUERRA, 1983, p. 665).

O primeiro registro do termo esquizofrenia infantil é de 1933, por Potter, 
que indica sua similaridade à esquizofrenia do adulto quanto aos sintomas, 
mas propõe critérios específicos para seu diagnóstico, como dificuldades a 
nível emocional, perda de tônus afetivo em relação ao ambiente, alterações do 
comportamento com “diminuição ou aumento da motilidade”, com tendência 
à “perseveração ou à estereotipia” (ASSUMPÇÃO Jr., 2009; ASSUMPÇÃO Jr. e 
CURÁTOLO, 2004; CAETANO, FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993). É importante 
destacar que as classificações mencionadas até aqui antecedem o estabeleci-
mento do ramo da psiquiatria infantil, somente definido em 1935, com tenta-
tivas de maior uniformização dos critérios diagnósticos da infância (CAETANO, 
FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993, p. 63). Apesar do registro da esquizofrenia 
infantil na década de 1930, houve dificuldades de consenso entre autores tanto 
do ramo da psiquiatria quanto da psicologia e da psicanálise, ao longo do tempo, 
com tendência predominante à adoção do termo psicose infantil para designar 
as patologias dessa fase que apresentassem como característica fundamental o 
distanciamento da realidade (MOREIRA, 1986; VARGAS e SCHMIDT, 2011), sinto-
ma comum entre a esquizofrenia infantil e o autismo. Assim, embora em 1943 
Kanner já tivesse estabelecido que o quadro clínico do autismo fosse conside-
rado “único” dado que está presente “desde o início da vida”, a distinção classi-
ficatória entre essas duas patologias passa a ser estabelecida em 1994, quando 
da publicação do DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais 4ª ed. rev.), que especifica o autismo como um tipo de Transtorno Global 
do Desenvolvimento, com distinções em relação à esquizofrenia, sobretudo 
quanto à fase de manifestação: o autismo, “antes dos 30 meses”, a esquizofrenia, 
posteriormente, além das diferenças entre os sintomas – comprometimento da 
sociabilidade como fator primário no autismo, e a possível presença de alucina-
ções e delírios na esquizofrenia infantil (VARGAS e SCHMIDT, 2011, pp. 2 e 8). 

Embora essa diferenciação tenha sido estabelecida na versão menciona-
da, nas edições anteriores do DSM (Versões I, II e III), a esquizofrenia infantil 
recebera uma classificação específica, sendo que na sua versão atual, DSM-V, 
a esquizofrenia com início na infância não apresenta diferenciação significa-
tiva com relação à esquizofrenia do adulto, exceto quanto à idade (CAETANO, 
FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993, pp. 64-73; DSM-V, AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2013, p. 41). Os sintomas da esquizofrenia observáveis como cri-
térios diagnósticos – devem necessariamente estar presentes “no mínimo dois, 
por um período de pelo menos seis meses” – são: “delírios; alucinações; fala e 
comportamento desorganizado, embotamento afetivo, alogia ou avolição” e, 
quanto à esquizofrenia infantil, permanecem os mesmos e frisa-se que “costuma 
desenvolver-se após um período de desenvolvimento normal ou quase normal” 
(DSM-V, 2013, p. 47, 87 e 88). Como critério importante para a observação das 
psicoses no período da infância, embora o DSM e o CID-10 (DSM-V, 2013, p. 
47; OMS, 2000, pp. 317-318) não sugiram faixas etárias específicas de início, 
D. Marcelli preconiza a observação de aspectos pertinentes a serem observados 
quanto às psicoses infantis:

Em relação às psicoses precoces, essas formas [os sintomas] da segunda 
infância ocorrem em uma personalidade [...] que atingiu um grau nitidamen-
te superior de maturação. Assim, a linguagem já está elaborada, os processos 
cognitivos foram investidos [...]. As manifestações psicóticas surgem como 
condutas regressivas, até mesmo desestruturantes em relação às atitudes 
anteriores da criança. (MARCELLI, 1996, p. 209).
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Pelos parâmetros psiquiátricos considera-se que a esquizofrenia tem início 
na infância quando surge antes dos 13 anos de idade (KUNIYOSHI e McCLELLAN 
In MASH e BARKLEY, 2014, p. 573) e apesar de os critérios diagnósticos com-
preenderem as mesmas características e sintomatologias do adulto, no caso da 
primeira, desconsidera-se os subtipos da forma no adulto, como indiferenciada, 
paranoide, catatônica (DSM-V, 2013, p. 87), por exemplo, devido ao fato de 
que na infância os sintomas dos diversos tipos tendem a aparecer de modo 
indiferenciado ou misto, sendo preponderante a característica do discurso que 
apresenta desorganização (KUNIYOSHI e McCLELLAN In MASH e BARKLEY, 2014, 
p. 573 e 574). 

Algumas concepções do ramo da psiquiatria sugerem que: “na esquizofre-
nia de início na adolescência e idade adulta, observa-se evolução variável com 
períodos de crise e melhora, ao passo que na esquizofrenia de início na infância 
observamos deterioração progressiva” (RAPOPORT, 1997 apud ASSUMPÇÃO Jr. 
e CURÁTOLO, 2004, p. 88, grifos nossos). Observa-se que, como uma das carac-
terísticas da esquizofrenia é o caráter regressivo (alguns dos comportamentos 
que a pessoa manifesta tendem a aparentar associação a estágios do desenvolvi-
mento anteriores ao qual se encontra), compreender o seu desencadeamento no 
período infantil pressupõe que, embora haja e se presuma alguma conformação 
identitária já nessa fase, por se tratar de um período de formação e desenvolvi-
mento, o caráter regressivo pode remeter a fases ainda anteriores (da primeira 
infância), que indicam uma interrupção portanto arraigada quando da não 
estruturação completa da personalidade. Esse constitui um dos desafios para a 
compreensão e intervenção frente à esquizofrenia infantil.

Em termos epidemiológicos, a esquizofrenia de início na infância é conside-
rada uma psicopatologia rara: se aproximadamente 1% da população é acometi-
da pela esquizofrenia, cerca de 0,1 a 1% desse percentual corresponde aos casos 
com início antes dos 10 anos de idade1, sendo essa última aproximadamente 50 
vezes menos frequente quando se considera o diagnóstico a partir dos 15 anos 
(TENGAN e MAIA, 2004, pp. 3-4). A baixa incidência constitui uma das dificul-
dades de diagnóstico diferencial. O principal fator que diferencia a esquizofrenia 
dos outros tipos de psicose e que corresponde a um critério diagnóstico na visão 
psiquiátrica é a característica da cronicidade (JANUÁRIO e TAFFURI, 2009, p. 3), 
fator que, aliado aos prejuízos decorrentes quanto ao elemento da sociabilidade, 
geralmente comprometido, fá-lo ser considerado grave, ainda que o aspecto 
intelectual em geral não seja diretamente afetado (ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 
2004, p. 85). Na perspectiva da psicologia analítica, porém, a leitura de uma 
possível cronicidade passa a ser interpretada de uma maneira diversa, como não 
sendo necessariamente uma característica intrínseca à esquizofrenia, dado que 
nota-se, de modo peculiar, uma preservação dos elementos subjetivos na pessoa 
com esse diagnóstico, observável através de variadas manifestações simbólicas, 
conforme demonstrara Nise da Silveira (2015), num trabalho que fomentava a 
expressão subjetiva de seus pacientes.

Observa-se que, de modo geral, a perspectiva psiquiátrica atual tende a 
direcionar o cuidado aos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia pela 
intervenção predominantemente medicamentosa (GAMA et al, 2004, p. 22; 
SHIRAKAWA, 2000, p. 56), embora alguns autores da área postulem que essa 
forma de tratamento, mesmo sendo considerada a principal, não é a única 
abordagem passível de resultado, e que deve incluir também um acompanha-
mento psicossocial (KAPLAN, SADOCK, e GREBB, 1997, p. 461). Entendemos a 
relevância do acompanhamento medicamentoso, mas consideramos que ele não 
constitui a única e principal alternativa, dado que, ainda que possa haver fato-
res biológicos e/ou genéticos implicados no desencadeamento da esquizofrenia, 
não se deve perder de vista o conceito chave na esquizofrenia, ressaltado desde 
a concepção de Bleuler, demonstrado por Jung e Nise da Silveira e cuja noção 
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é amplamente difundida: a da relevância do fator afetivo na esquizofrenia. 
Segundo Dalgalarrondo, a afetividade pode ser definida, de modo lato, como 
um conjunto de “várias modalidades de vivências afetivas, como o humor, as 
emoções e os sentimentos”, sendo que, ainda para o autor, “a vida afetiva é 
a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências humanas” 
(DALGALARRONDO, 2008, p. 155, grifos do autor). Dessa maneira, compreende-
mos que há uma gama de possibilidades a ser pensada na perspectiva de acom-
panhamento à esquizofrenia, e que a psicologia pode contribuir favoravelmente 
quanto aos cuidados frente ao paciente com diagnóstico de esquizofrenia, prin-
cipalmente ao se abordar o fator afetivo evidenciado, aspecto reivindicado pela 
psicologia analítica em relação à esquizofrenia.   

Outro aspecto a se ressaltar a respeito do tratamento medicamentoso está 
relacionado aos possíveis efeitos desse tipo de intervenção; sendo a caracterís-
tica da cronicidade um fator intrínseco à esquizofrenia, segundo a perspectiva 
psiquiátrica (SHIRAKAWA, 2000, p. 56; ELJIS e MELTZER, 2007, p. 42; JANUÁRIO 
e TAFFURI, 2009, p. 3), entende-se que a possibilidade de restabelecimento da 
pessoa e/ou ressignificação das suas experiências, ao vivenciar a patologia em 
questão torna-se um desafio, independentemente da abordagem em evidência. 
Sobre esse assunto, alguns autores apontam que:

Embora a eficácia dos antipsicóticos em amenizar os sintomas psicóticos 
agudos e retardar a reincidência esteja bem estabelecida [...], seu uso não 
é desprovido de problemas. Problemas comuns com a medicação incluem: 
resposta antipsicótica incompleta em um número significativo de pacientes, 
baixa eficácia em reverter o mau funcionamento e o prejuízo no comporta-
mento social e interpessoal associados aos sintomas negativos da esquizo-
frenia e o surgimento de sintomas extrapiramidais e de toxidade. (GAMA et 
al, 2004, p.22).

Além disso, há uma problemática a ser mencionada: a da esquizofrenia refra-
tária (ou resistente ao tratamento), que compreende as situações nas quais não 
se verifica resposta observável, mesmo quando da combinação de antipsicóticos, 
por um período de seis meses, que é considerado “suficiente”, com cuidados 
intensivos, que incluem a substituição e/ou nova combinação dos neurolépticos 
(GAMAa et al, 2004, p. 22); correspondem a 20 a 30% dos pacientes com diag-
nóstico de esquizofrenia (ELKIS e MELTZER, 2007, p. 42), portanto um rol consi-
derável.  Tal índice, aliado ao fato de que os efeitos sedativos dos antipsicóticos 
(Oliveira, 2000, pp. 38-39) é que muitas vezes tendem a ser responsáveis por 
suplantar secundariamente alguns sintomas característicos da esquizofrenia2, 
contribuem para se salientar que o caminho a trilhar é vasto e não excludente 
em relação às perspectivas intervencionistas, sendo o fator psicológico conside-
rado relevante da nossa perspectiva.

Como na criança a esquizofrenia tende a aparecer de modo insidioso, dife-
rentemente da sua forma de surgimento no adulto, que tem prevalência aguda 
(ASARNOW, 2013 In: BEAUCHAINE e HINSHAW, p. 688), os desafios de um 
acompanhamento à criança com esse diagnóstico envolvem a lida com a reali-
dade contextualizada. Alguns autores (ASARNOW, TOMPSON e GOLDSTEIN, 2000 
apud ASARNOW, 2013 In: BEAUCHAINE e HINSHAW, p. 692) indicam que fatores 
familiares ou ambientais podem exercer influência sobre a eclosão da esquizo-
frenia infantil, porém os aspectos etiológicos permanecem obscuros; pesquisas 
recentes demonstram que: 

A esquizofrenia é uma doença complexa, com aparente heterogeneidade 
etiológica. Até a presente data, nenhum conjunto único de causas comuns 
foi identificado. Pesquisas neurobiológicas sugerem que a esquizofrenia de 
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início precoce e a de início adulto podem compartilhar mecanismos neuroló-
gicos subjacentes, embora formas de início precoce possam refletir interrup-
ções mais severas no desenvolvimento neurológico. (RAPOPORT, 2011 apud 
KUNIYOSHI e McCLELLAN In MASH e BARKLEY, 2014, p. 582).

Sobre isso, é importante ressaltar que, desde o início do século XX, Jung 
(1986) sinalizara acerca da obscuridade da etiologia da esquizofrenia (o que, 
apesar de alguns avanços decorrentes das pesquisas do campo das neurociências, 
permanece como realidade atual3) e aponta para a necessidade de uma com-
preensão psicológica, dada a possibilidade de atuação de um fator psicogênico 
na esquizofrenia. Compreendemos que a psicologia analítica, a partir de Jung, 
apresenta especificidades quanto à forma de leitura do fenômeno da esquizo-
frenia, e nota-se que através do olhar ao símbolo e às suas reverberações nas 
expressões simbólicas presentes nesses estados, que passam a configurar uma 
perspectiva de singularidade, há uma visão contextualizada e portanto mais 
“humana”, dada a importância ao significado na patologia. Essa é uma diferença 
em relação à perspectiva psiquiátrica, sobretudo quanto à compreensão e às pos-
síveis condutas de acompanhamento à pessoa com diagnóstico de esquizofrenia.

ESQUIZOFRENIA: VISÃO DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
A esquizofrenia constitui-se como um processo complexo e multifacetado e 

seus aspectos psicológicos são ainda pouco reconhecidos e incorporados às prá-
ticas e pesquisas atuais; nessa direção, a psicologia analítica, a partir da sugestão 
da relevância do fator psicológico na esquizofrenia, pode contribuir para uma 
compreensão dessa psicopatologia. Na concepção originária da esquizofrenia, 
o fator afetivo é o que parece culminar em novas formas de configuração do 
psiquismo, visando um equilíbrio, ainda que com prejuízos de outras formas de 
expressão, como a verbal por exemplo; verifica-se então a possibilidade de apro-
ximação a essa realidade, e o afeto pode ser preconizado, em virtude da expres-
são genuína do paciente. Ocorre que na criança, devido ao fato de o psiquismo 
nessa fase encontrar-se em formação, assim como outros aspectos relevantes 
de vida, como o fator de construção da sociabilidade, a esquizofrenia tende a 
acentuar os possíveis prejuízos decorrentes de um processo de cisão psíquica 
nessa etapa do desenvolvimento; ainda assim, tal qual a psicologia analítica 
propõe, consideramos que o fator simbólico apresenta relevância nessa esfera, 
indicando possibilidades de aproximação a esse fenômeno e de compreensão de 
suas expressões e reverberações. 

Desde a prática de Jung no Burgholzli (1900-1909), ele concluíra, após estu-
dos empíricos4 e clínicos5 que, na esquizofrenia, as diferenças em relação a uma 
psique considerada saudável refletem gradações quanto às expressões psíquicas 
de embasamento comum. Apesar de não desconsiderar a possibilidade de uma 
eventual disposição hereditária na esquizofrenia, Jung (1986) sugere que o fator 
psicológico e suas reverberações quando de alterações a nível afetivo são evi-
dentes quando dessa psicopatologia e o autor explicita, com ilustrações de casos 
clínicos e observações decorrentes, que a possível dimensão psicogênica possui 
relevância significativa; a compreensão do aspecto psicológico nesse sentido 
torna-se o elemento chave quanto à aproximação e tentativa de compreensão 
do fenômeno da esquizofrenia.

Jung observara que, pelo fato de haver uma cisão psíquica característica 
desses estados, possivelmente a partir da vivência de experiências com as quais 
determinada pessoa tende a não conseguir lidar sem que haja uma modificação 
significativa do “eu”, passa a ser possível notar a ocorrência de um “trânsito” 
de conteúdos psíquicos de maneira que a consciência parece não ter “controle” 
sobre eles, ainda que haja, em alguns momentos, certo nível de consciência 
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(JUNG, 1986, pp. 220-214). Em decorrência de tal des-estruturação, os demais 
conteúdos psíquicos passam a se manifestar, sem haver necessariamente crité-
rios contextuais; como reflexo dessa ruptura, é possível observar algumas pecu-
liaridades inerentes aos sintomas, como a fala desconexa (alterações de lingua-
gem de diversas formas), pensamentos que se impõem, ou vozes que parecem ser 
estranhas ao “eu”, que se manifestam involuntariamente, bem como percepções 
inusitadas e que denotam desorganização do curso das ideias. 

Na concepção da psicologia analítica contesta-se a perspectiva psiquiátrica 
clássica, na qual entende-se que os pacientes com esquizofrenia tendem a apre-
sentar “afeto inadequado” (DSM-V, 2013, p. 101), pois a leitura dos sintomas 
deve preconizar a compreensão de que as vivências subjetivas, independente-
mente de como se apresentam, são dotadas de sentido pessoal e singular. Os 
sintomas característicos da esquizofrenia, por essa perspectiva, refletem a mani-
festação dos complexos6 psíquicos, que tendem a se expressar com teor afetivo 
evidente, mas com critérios relativizados, ou aparentemente desconectados da 
realidade manifesta, a partir da possível cisão egóica7, evidenciada nessa pato-
logia (Jung, 1986, p. 216), o que culmina nos desafios à psicoterapia quando da 
esquizofrenia.   

Nesse sentido, Jung se opõe à tradição organicista em voga na psiquiatria 
clássica desde o período, e que ainda predomina na atualidade, (conforme 
explicitado nesse texto) ao argumentar que: 1) os achados anatômicos não são 
encontrados em todos os casos de esquizofrenia; 2) quando existentes, podem 
ser decorrentes de um “distúrbio da função psicológica”, e não o contrário 
(JUNG, 1986, p. 142, grifo nosso); 3) há casos fronteiriços relatados, entre a 
patologia e a não patologia, nos quais os pacientes retornaram ao seu estado 
anterior [acrescentamos uma informação atual: sem que necessariamente haja 
uso de medicação e/ou intervenção neurocirúrgica]. Portanto, Jung (1986) expli-
cita que, mesmo que se alcance a comprovação científica de uma eventual causa 
ou contribuição da constituição orgânica no desencadeamento da esquizofre-
nia, ainda assim o fator psicológico deve ser considerado, dado que constitui o 
elemento observável quando dessa patologia, e dotado de sentido quando de 
suas manifestações, que consideraremos, a partir de suas contribuições, como 
eminentemente psíquicas.

A dificuldade relacionada à análise do aspecto psicológico na esquizofrenia, 
segundo Jung (1986), está atrelada à obscuridade dos conteúdos das manifes-
tações da pessoa com essa patologia, visto que os pacientes que alcançam uma 
recuperação correspondem a uma minoria; nem sempre os relatos verbais e 
demais comportamentos se apresentam de modo contextualizado à realidade 
compartilhada com a (o) profissional, tornando-se um desafio a tentativa de 
compreensão. Contudo, de acordo com Jung, na maioria das vezes, “os próprios 
sintomas indicam o conteúdo psicológico da doença” (JUNG, 1986, p. 155), o 
que justifica a aplicabilidade da psicoterapia nessa situação. Trata-se de for-
mações, associações dotadas de sentido para a pessoa que as manifesta ainda 
que de forma não integrada; portanto a proposta de leitura da esquizofrenia de 
acordo à psicologia analítica tende a se voltar mais fortemente aos sentidos e 
significados inerentes aos sintomas, e não meramente às possíveis causas, como 
condução da tentativa de compreensão, bem como ao fomento de outras formas 
de expressão, para além da linguagem verbal.

A partir do relato sobre o histórico, critérios diagnósticos, bem como sobre 
a peculiaridade da visão da psicologia analítica acerca da esquizofrenia, será 
apresentado um caso clínico infantil, e algumas possibilidades de leitura e com-
preensão a partir das contribuições da psicologia analítica.



RELATO DE CASO CLÍNICO
Os pais da paciente K.N. buscaram suporte psicoterapêutico para a sua filha, 

então com 06 anos de idade, pois ela teria apresentado, de modo abrupto, 
alterações significativas em seu comportamento, que, segundo eles, passou a 
demonstrar que K. estaria “distante da realidade” na qual se encontrava inserida. 
Tais manifestações comportamentais teriam eclodido, segundo os pais, a partir 
de um despertar noturno, quando a paciente teria chamado por eles apresen-
tando choro, inquietação e insegurança; de acordo com o relato, a paciente teria 
apontado para o teto, e olhava para os lados demonstrando, aparentemente, 
desconfiança ou receio de algo. Eles informaram ter tentado acalentá-la, mas a 
paciente circundava pelo espaço e em, muitos momentos, se detinha à janela. A 
paciente também teria gesticulado em direção a locais nos quais não havia pes-
soas ou objetos que pudessem suscitar esse comportamento, assim como sussur-
rava palavras que os pais, apesar do esforço, conforme informações obtidas nas 
entrevistas, não conseguiam compreender. A partir desse fato, a paciente apre-
sentara insônia, vindo a adormecer apenas durante o dia. Tais comportamentos 
passaram a se fazer cada vez mais frequentes; a busca pelo acompanhamento 
psicoterapêutico se deu após 03 dias do acontecimento relatado, e o início da 
psicoterapia, no 5° dia. A paciente reside com seus pais (casados há 10 anos), seu 
irmão (08 anos de idade) e, quando do episódio mencionado, a mãe da paciente 
estaria gestante há 02 semanas, fato que só se tornou conhecido a partir da 
segunda semana da psicoterapia de K. Cursava a alfabetização quando do iní-
cio do processo psicoterapêutico, e o seu desempenho escolar era considerado 
satisfatório até o momento do despertar noturno, quando passou a apresentar 
um declínio considerável e brusco; a paciente passou a demonstrar dificuldades 
quanto à escrita, à compreensão e à deliberação para as atividades, conforme 
relatos escolares e dos pais da paciente. 

Na primeira consulta com a criança, ela demonstrou introversão, mas não 
houve dificuldades tanto na vinculação terapêutica quanto na disposição para 
as atividades (o que veio a ocorrer de maneira uniforme até a terceira consulta); 
a atividade que despertou maior interesse da paciente foi a de desenhar. K. foi 
estimulada a fazê-lo, sendo que sua primeira expressão através dessa atividade 
foi uma imagem de um “tubarão” (Imagem I); a paciente disse então gostar do 
tubarão e que “ele está na maré”. Na sessão seguinte, pelo fato de a paciente 
novamente não demonstrar significativo interesse pelos brinquedos dispostos, 
em contato esporádico com os demais recursos lúdicos disponíveis e se des-
vencilhando dos mesmos, foi proposta uma brincadeira através de desenhos, a 
técnica do jogo do rabisco8, à qual a paciente aderiu, fazendo, ora desenhos, ora 
os rabiscos para que eu desenhasse, conforme sugestão da atividade; após o 4° 
desenho, através de um rabisco meu, a paciente passou a criar o seu desenho, 
demonstrando concentração e compenetração ao fazê-lo. Ao final, informou 
ser um tubarão, e com certa agitação, fez três desenhos em menor proporção 
abaixo do que chamou de tubarão, dizendo que o tubarão “engole os meninos” 
(uma menina e dois meninos), e então a paciente cobre todos os desenhos com 
riscos, indicando ser água. A partir de então, K. passa a demonstrar inquietação, 
caminhando pelo setting, fazendo gestos circulares com os braços e sem responder 
às minhas tentativas de interação, e de estimulação para o retorno à brincadeira.

Nas oportunidades de diálogos com os pais, não foi possível perceber indícios 
de eventuais situações significativas ou traumáticas vivenciadas pela criança 
associadas ao mar e/ou a tubarões, ou animais aquáticos; foi possível perceber 
a existência de situações relacionadas ao aprendizado ou leitura, mas não foi 
possível identificar o que pode ter se configurado como evento traumático 
nesse sentido. Após a segunda consulta com a paciente, os pais informaram um 
aumento da frequência dos comportamentos de agitação, “alheamento”, balbu-
cio de palavras incompreensíveis pelos mesmos, o que se evidenciou de modo 
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contundente a partir da terceira consulta da paciente comigo. Gradativamente, 
K. passou a apresentar comportamentos de contenção de urina e, após um 
período, contenção também de fezes, e um comportamento peculiar: após 
ingerir água, a paciente expelia saliva nas mãos, o que foi observado tanto no 
contexto familiar pelo relato dos pais, quanto nas consultas psicoterapêuticas. 
A paciente passou a apresentar transitoriedade também no contato comigo, 
assim como na escola (informações secundárias transmitidas pela instituição): 
ora interagia, e demonstrava compreender as demandas externas e do outro, ora 
demonstrava imersão em uma realidade aparentemente à parte ou descontex-
tualizada, sendo a segunda situação cada vez mais frequente. Passou a sussurrar 
palavras aparentemente incompreensíveis, e eventualmente, repetir as últimas 
palavras dirigidas a ela por outras pessoas, o que também foi observado no 
contexto da psicoterapia. 

Além dos comportamentos mencionados, a paciente passou a apresentar 
gradativamente agitação psicomotora intensiva, estereotipias9, risos alternados 
a choro. Passou a demonstrar, em alguns momentos, dubiedade nas ações com o 
outro, inclusive com relação a brinquedos de aparência humana: oscilava entre 
gestos de carinho e de agressividade, assim como de aparente indiferença. Os 
pais mencionam que a paciente passou a apresentar dificuldades para dormir, 
com insônia no período noturno. Cabe destacar um dado relevante ao qual pude 
ter acesso a partir das entrevistas com os familiares; a avó materna chamara a 
atenção para o fato de que, quando bebê, a paciente costumava apresentar epi-
sódios de choro, sem evidências de desconforto de qualquer natureza, quando 
“nem mesmo o acalento da mãe a acalmava”, conforme expressara. Sobre esse 
aspecto da maturação e do desenvolvimento infantil, destacamos a concepção 
de Fordham (1993), que sugere que desde o período uterino a criança mantém-se 
ativa e, de modo dinâmico, compõe e recompõe aspectos da personalidade e da 
identidade em formação, que serão observados nas transições entre a sequência 
do desenvolvimento, tanto na relação como outro, como na percepção de si.

A situação vivida pela paciente, de uma aparente “perturbação psíquica”, 
evidenciou-se também através de alguns desenhos, nos quais a característica 
da fragmentação se torna perceptível; destaco o desenho cuja consigna foi de 
“autoimagem” (Imagem II), quando foi solicitado, no contexto terapêutico, que 
a paciente fizesse um desenho que representasse ela mesma. A “cisão” visível 
através da imagem demonstra perpassar pelo corpo e pela cabeça, com profu-
são de cores e de elementos no entorno. É possível perceber a indissociabilidade 
dinâmica corpo-psique, e a manifestação do tônus afetivo através dessa díade. 
Eventualmente, a paciente mencionara sensação de bichos caminhando pelo seu 
corpo, apontando para seus braços ou pernas; além disso, passou a apresentar 
inapetência em alguns momentos. Passaram a se fazer presentes: oscilações de 
humor (aparentes irritabilidade e apatia frequentes); dificuldade de socialização, 
com distanciamento de outras crianças com as quais interagia; e eventuais indí-
cios de alucinações, como quando referia que alguém lhe daria veneno, apon-
tando para uma parede lisa, ou que uma pessoa a havia chamado, na ausência 
do estímulo visível às demais pessoas presentes. 

A partir dos aspectos mencionados, e da progressão acentuada dos compor-
tamentos “destoantes” aos do repertório anterior pela criança10, foi sugerido um 
processo psicodiagnóstico, com técnicas e testes específicos para a possibilidade 
de alargamento da compreensão da condição psicológica da criança naquele 
momento. Foram aplicados técnicas e testes projetivos, além dos desenhos 
anteriores, em destaque: HTP (Técnica de desenhos casa, árvore, pessoa) e CAT-A 
(teste de apercepção infantil), a partir dos quais, além da percepção clínica vol-
tada para aspectos da personalidade, foi possível compreender fatores relativos 
aos contextos sociais da criança. Sobre os testes projetivos como instrumental 
no contexto clínico, Jung menciona: “os testes fornecem certos princípios e cri-



térios que servem como guias e instrumentos de medição para o que se ouve e 
observa” (JUNG In EVANS, 1964, p. 111). Nesse sentido, os testes para discussão 
do caso clínico abordado nesse artigo foram utilizados com instrumentos auxi-
liares na compreensão de alguns aspectos do inconsciente da criança, e de como 
ela lida com eles.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
De modo contextualizado às expressões de K., é possível perceber a presença 

de motivos coletivos que apontam para a manifestação de fatores do incons-
ciente de modo evidente, e que mantém em estado de alerta a consciência; o 
despertar noturno e a insônia são exemplos, nos quais se percebe a noite e a 
obscuridade como possíveis representações do inconsciente, além do elemento 
da água, observável com frequência nos seus desenhos (nos desenhos de tuba-
rão, presença de chuva na maioria dos desenhos) e nos comportamentos (choro, 
expelir saliva).  De acordo com Jung, “(...) [a água] é um símbolo vivo da psique 
escura. (...) é o símbolo mais comum do inconsciente. (...) Psicologicamente, 
a água significa o espírito que se tornou inconsciente” (JUNG, 2002, p. 26 e 
28). É possível evidenciar, portanto, a presença de manifestações e símbolos do 
inconsciente de maneira no caso clínico em discussão, sobrepondo a consciência 
durante período considerável.

Todos os dados dos testes e técnicas aplicados sugeriram tendência à psi-
cose e desorganização mental. É importante mencionar o fato de não ter sido 
suscitada a hipótese diagnóstica condizente às síndromes do espectro autista, 
sobretudo pelo fato de o comportamento precedente não apresentar dificul-
dades em termos de interação social, observado também no início do processo 
psicoterapêutico. Também não foi considerada a hipótese de psicose aguda ou 
transitória devido à duração e acentuação dos sintomas por período superior a 
um mês; no entanto o diagnóstico de esquizofrenia foi estabelecido após perío-
do mínimo necessário (mínimo de seis meses), e considerou-se a possibilidade de 
revisão do diagnóstico constantemente no acompanhamento psicoterapêutico. 
De fato, segundo Winnicott, citado por Taffuri (2009), o diagnóstico tanto pode 
ficar mais claro no decorrer da análise, como também pode mudar.

É importante destacar a característica regressiva dos comportamentos de K., 
que é passível de observação quando da esquizofrenia e corrobora a caracterís-
tica fragmentária do ego, de acordo à proposição da psicologia analítica; quanto 
à paciente, um fator que a evidencia é o da dificuldade de escrever, e de escrever 
o próprio nome, o que fazia anteriormente ao desencadeamento do transtorno, 
com desenvoltura. Esse aspecto vem sendo foi trabalhado com a paciente, com 
incentivo à participação em atividades lúdicas (principalmente com músicas e 
sugestão de desenhos após alguns movimentos) que possibilitam o contato cor-
poral e, consequentemente, como meta, aos fatores egóicos existentes. Tornou-
se visível o fator fragmentário, como através dos gestos de empilhar / desem-
pilhar brinquedos e na maioria de seus desenhos. O aspecto inconsciente toma 
forma a partir desse fator fragmentário da esquizofrenia, e a partir dos possíveis 
significados que emanam desses comportamentos, é possível compreender dada 
situação psíquica; os conteúdos psíquicos passam a “transitar” e se evidenciar 
com maior liberdade. Assim, conforme explicita Furth: “quando uma pessoa faz 
muitos desenhos abstratos (...) [podem ser] conteúdos inconscientes que preci-
sam ser trabalhados para poderem ser reconhecidos” (FURTH, 2004, p. 137). Em 
situações condizentes às da esquizofrenia, outras formas de linguagem podem 
ser exploradas, já que a comunicação verbal tende a apresentar, como no caso 
clínico em questão, comprometimentos significativos.

Ocorrera que a paciente, em continuidade ao processo psicoterapêutico, em 
um dado momento, após agitação corpórea considerável na sessão, fizera um 

74 – Hermes23

desenho circular (Imagem III), ao qual se deteve atentamente; observando-o, 
inseriu cola (da mesma cor do papel), e fincou acentuadamente o espaço central 
do desenho (é possível perceber a modificação da forma do papel no local). A 
imagem destoa dos desenhos anteriores da paciente, ainda que nesses houvesse 
alguns elementos circulares; ao contrário do da Imagem III, os desenhos cir-
culares eram parte (também importante) de um todo com outros elementos e 
formas. Trata-se, nesse caso, de uma imagem singular, oponente ao estado de 
agitação apresentado, a partir do qual houve algumas mudanças no curso do 
processo com a paciente, com períodos de oscilação entre agitação e pacacidade. 

Segundo Fordham: “Os rabiscos e desenhos circulares representam magia 
protetora, completude e, portanto, representam uma integração do Self” 
(FORDHAM, 1994, p. 69). No caso de K., além de uma possível expressão do Self, 
é possível sugerir a evidência, oponente e compensatória, de aspectos egóicos 
em correlação ao Self, dada a ação de fincá-lo, “ancorá-lo” (a partir do gesto de 
inserir cola ao centro), e a algumas mudanças posteriores a partir do desenho. 
Sobre esse fator compensatório, e o caráter arquetípico do círculo, cabe destacar 
a afirmação de Nise da Silveira: “as imagens que mais fortemente sugerem orde-
nação – as formas circulares – estão presentes nas manifestações expressivas do 
homem desde os tempos mais remotos” (SILVEIRA, 2015, p. 61) e Jung, sobre o 
tema mandálico: “trata-se de uma forma básica, relativamente simples, e cujo 
significado pode ser considerado como ‘central’” (JUNG, 2000, p. 77).

Logo após essa imagem circular criada pela paciente, seus desenhos posterio-
res passaram a apresentar um teor de “proteção”, mesmo diante da água, que, 
ainda que tenha voltado a afigurar, não apareceu de modo invasivo; a paciente 
fizera dois desenhos de crianças numa casa, protegidos da chuva (Imagem IV). A 
relação da consciência / ego com o aspecto inconsciente apresenta mudanças, 
porém ainda com oscilações (comportamentais e observáveis nos desenhos).

Os trabalhos desenvolvidos com a paciente no contexto psicoterapêutico 
continuaram a fomentar, a partir das possibilidades dela, os aspectos egóicos, 
através de características identitárias anteriormente evidentes (seus gostos, suas 
atividades, inclusive escolares), e a conscientização do próprio corpo, e a escrita 
e sons com o próprio nome, assim como o fomento ao “eu”, sempre que possível. 
Há oscilações e, sendo gradativo o processo, o acompanhamento visa cultivar 
as significações por ela mesma, e os sentidos que porventura ela possa atribuir.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para além das questões associadas à caracterização e à compreensão da 

esquizofrenia infantil, discutidas aqui, cabe reiterar que a contribuição psico-
diagnóstica é importante, contudo apenas auxiliar no curso de um processo 
psicopatológico. Para chegar a ele, no caso clínico aqui discutido, tornou-se 
premente a escuta atenta aos familiares, a atenção aos elementos simbólicos 
das produções da paciente e também do seu contexto de vida; mas o fator de 
relevância é a pessoa atendida, a criança em seu contexto sócio-cultural; são 
aspectos complementares e que apontam para o significado das manifestações 
humanas, sejam psicopatológicas ou não. A psicoterapia considera o conjunto, 
e não apenas os achados clínicos, não dissociáveis dos fatores psicossociais. Por 
isso, foi feita a sugestão de um acompanhamento em um Centro de Atenção 
Psicossocial Infanto-juvenil, realizado concomitantemente à psicoterapia, o que 
possibilitou o olhar de uma equipe multiprofissional e trabalhos grupais.

Como um dos aspectos que, consequencialmente, tende a apresentar com-
prometimentos e possíveis limitações é o da sociabilidade, esse tornou-se um 
desafio no processo de K., não somente por seu afastamento espontâneo, em 
alguns momentos, mas pela própria estigmatização que passou a se fazer pre-
sente, ainda que, muitas vezes, de modo sutil, no seu contexto social (princi-
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palmente na escola). A implicação da “rede” de cuidado e suporte perpassa pela 
responsabilização de todos: familiares, profissionais envolvidos, escola; portanto, 
a atenção aos fatores contextuais tornou-se fundamental.

Uma informação relevante à qual tive acesso após o processo psicodiagnósti-
co, pelo pai da paciente foi a de que uma irmã paterna sua, com a qual o mesmo 
não tivera contato, morrera tragicamente aos 06 anos de idade, e que ele teria 
escutado sempre dos familiares que essa criança teria tido algum “desequilíbrio 
psicológico”, o qual não saberia precisar, mas que parecia denotar perturbação 
psíquica. Essa informação demonstra que, para além da influência de possíveis 
fatores genéticos, as comunicações psíquicas familiares, não somente a nível 
consciente, mas também de modo inconsciente, perpassam pelas experiências 
vivenciadas.

De todo modo, desencadeou-se em K. um processo psíquico que aponta para 
o fator afetivo em evidência; em psicologia, sabe-se da importância desse fator 
no psiquismo. A energia psíquica em K. parece voltada para questões mobiliza-
doras próprias, que apresentam um sentido subjetivo, em torno do qual torna-se 
possível a busca de uma compreensão integrada, e a partir dela, a proposição 
de um suporte que aponte para um significado para a paciente, para além dos 
desafios.

 

ANExO

Imagem I
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Imagem III

Imagem V

Imagem II
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Notas

1. Adotamos a perspectiva psicológica que considera a infância como o período do nascimento até os 10 
anos de idade – “da puerícia à pré-puberdade” (GOLDFARB In MUSSEN, 1975, p. 229).
2. Pesquisas recentes demonstram que até mesmo a comorbidade com a depressão é difícil de ser precisa-
da, dado que sintomas similares são experienciados como efeitos colaterais de antipsicóticos (KUNIYOSHI 
e McCLELLAN In MASH e BARKLEY, 2014, p. 577).
3. Abramovitch (2014) apresenta os avanços da segunda metade do século XX da área da tomografia 
computadorizada, dos estudos do genoma humano e das análises cerebrais, e demonstra que as pesquisas 
conseguem indicar uma possível relação entre alguns genes e o fenômeno da esquizofrenia, mas sem 
possibilidade de afirmações concretas; sobre isso, aponta que mesmo os índices de incidência familiar da 
esquizofrenia não são suficientes para que se apontar uma relação direta entre predisposições e questões 
orgânicas e/ou genéticas.
4. Através da aplicação do teste de associação de palavras, Jung (1986) demonstrara empiricamente a 
autonomia dos complexos de “carga afetiva”, e sua atuação quando das psicopatologias.
5. Jung foi um dos primeiros a realizar psicoterapia com pacientes com esquizofrenia (Riklin In: Jung, 1986).
6. Conceitualmente, os complexos consistem em grupos de pensamentos, sentimentos e emoções cons-
tituintes do inconsciente; correspondem a associações de natureza experiencial, ligadas a um elemento 
nuclear arquetípico. Como núcleos de conteúdos psíquicos compostos por afetividade, são passíveis de 
fazer emergir à consciência manifestações de natureza autônoma e mobilizadora, às quais o ego tende a 
não apresentar controle, quando “inundado” com força pelo complexo constelado. Portanto o complexo 
em si não é patogênico, mas pode se tornar um elemento autônomo e prevalente em relação ao complexo 
do ego e reverberar com prejuízos ao eu (JUNG, 2012a, p. 655 a 661 / 2000, p. 606). Note-se que na esqui-
zofrenia, não há portanto diferenças “substanciais” quando da ausência de psicopatologia; a diferença 
está na manifestação dos conteúdos psíquicos significativos, quando o ego encontra-se, geralmente, com 
algum nível de cisão e/ou relativização, ainda que não esteja inexistente.
7. Na definição junguiana, o ego corresponde a um complexo psíquico identitário que surge na primeira 
infância, a partir do self, e tende a atuar em constante interação com o mundo externo (do qual recebe 
influências, porém mantém um aspecto ativo) de maneira gradativa e processual; é o ego que representa 
a personalidade do indivíduo no mundo, sua identidade. Pode ser considerado o centro da consciência, 
mas não a “totalidade da psique”, característica que condiz ao self (JUNG apud CLARKE, 1993, p. 183). 
É correspondente ao “eu”, sendo que “o complexo do eu é tanto um conteúdo quanto uma condição da 
consciência, pois um elemento psíquico me é consciente enquanto estiver relacionado com o complexo 
do eu” (JUNG, 2012b, p. 444). Em relação à esquizofrenia, cabe salientar que parece haver, segundo Jung, 
tanto uma fragilidade egóica que tende a não sustentar-se após determinada (s) experiência (s), como 
uma força que irrompe do inconsciente, que ocasiona a dissociação psíquica (JUNG, 1986, p. 283 e 284). 
Aqui, destaca-se a observação de Nise da Silveira (2015), que indicou que as avassaladoras manifestações 
de afeto na esquizofrenia parecem emergir tanto das experiências externas quanto das internas, apresen-
tando-se de forma fusionada em alguns momentos, aspecto observado nas artes plásticas de pacientes 
acompanhados por ela.
8. O Jogo do Rabisco consiste em um método expressivo proposto por Winnicott (1994), no qual, ora o 
terapeuta, ora o paciente cria um rabisco inicial, o qual o outro deve completar com um desenho, dizendo 
no que consiste; a finalidade é de, tanto estabelecer contato com o paciente, sobretudo nas consultas 
iniciais, quanto no auxílio da comunicação entre paciente e terapeuta, gradativamente.
9. Em alguns momentos, principalmente ao desenhar, a paciente passa a repetir determinada palavra ou 
fonema, dezenas de vezes.
10. No curso dos três meses iniciais de atendimento psicológico, a criança passara por exames neurológi-
cos, sem evidências de comprometimento dessa ordem.
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