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O processo de individuação como um dos conceitos principais da

Psicologia Analítica, passou por revisões ao longo dos tempos. O estudo

do desenvolvimento infantil contribuiu para que mudanças e resga-

tes fossem realizados a respeito desse conceito. Este artigo propõe

uma breve exposição a respeito do processo de individuação e a

infância, em especial dentro da idéia de deintegração e reintegração,

de Michael Fordham. Será apresentado um caso clínico em que o início

de um movimento deintegrativo-reintegrativo pode ser evidenciado

dentro da terapia infantil.
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se relaciona com seu filho como uma pessoa inteira, respeitando sua integridade, a ver-
dadeira natureza do filho vai sendo apreendida progressivamente por ambos. Além
disso, o bebê promove, de forma ativa (emissão de sinais), o apego de sua mãe para com
ele, demonstrando que esse “par afetuoso” é essencialmente interativo (FORDHAM, 2001).

Quando a criança adquire uma capacidade de mover-se, torna-se fisicamente muito
mais independente da mãe (ex.: pode brincar com o brinquedo de sua escolha, pegar
o que quiser). Nesta fase, ela brinca sozinha por tempo limitado, pois não tolera a
ausência prolongada da mãe. Aos poucos, a ausência materna pode ser tolerada e subs-
tituída pela presença de outras pessoas até que, em idade pré-escolar, ela possa participar
de um grupo (FORDHAM, 2001). Este período de independência progressiva da criança
foi denominado por Mahler et al (APUD FORDHAM, 2001) de fase de separação-indi-
viduação, pois põe fim à “fase simbólica” de identificação com a mãe. A criança, através
dessas atividades independentes, desenvolve suas funções egóicas. Nesta fase, apesar da
necessidade da criança de estar com a mãe em meio às atividades exploratórias, a iden-
tidade primária ou participation mystique está em dissolução progressiva caracterizando
um período de integração cada vez mais estável (FORDHAM, 2001).

Para Fordham (2001), após a primeira infância, a próxima fase crítica do amadureci-
mento é a do conflito edipiano cujas sensações, impulsos, fantasias genitais amadu-
recem e tornam-se conscientes. Este período faz-se importante pela crescente noção
que a criança tem de sua identidade. Os primeiros conflitos de identidade se iniciam
na fase pré-edipiana; tornam-se mais evidentes durante o período em que a criança
começa a engatinhar e caminhar; culminado na fase edipiana com os sentimentos
que a criança tem a seu próprio respeito como pertencente ao sexo masculino ou
feminino. A cena primal representa não só o evento real, mas também as fantasias da
criança sobre a união sexual, significando uma situação arquetípica, pois corresponde
à coniunctio, estudada por Jung como característica central da individuação.

Por meio de identificação, os afetos sexuais da criança organizam-se em padrões de
comportamento e fantasias que estão de acordo com sua imagem corporal e herança
física. Por intermédio dos pais, estes padrões se unem à matriz coletiva, consciente e
inconsciente, vivida pela família. As identificações anteriores com o sexo oposto per-
manecem, mas são incorporadas ao mundo interno da criança. Entendido desta
forma, o conflito edipiano reforça o estabelecimento de figuras de anima e animus,
ficando estas prontas para serem projetadas nos relacionamentos durante a adoles-
cência. O aumento da noção que a criança tem de sua própria identidade aumenta
sua capacidade de verdadeira auto-expressão favorecendo a individuação.

À medida que a imagem corporal se forma, desenvolve-se uma percepção mais nítida
do que está dentro de si mesma e do mundo exterior (realização do ego). Conforme
o crescimento do ego prossegue, os sentimentos, inicialmente de onipotência, inte-
gram-se em um sentido de identidade em uma pessoa que é a mesma no tempo e
espaço. Com isso, a noção de Self torna-se mais realista e o bebê pode cada vez mais
se relacionar como pessoa com os que o cercam e com o mundo (FORDHAM, 2001).
Fordham, desenvolvendo o conceito de individuação e aplicando-o à infância, recusou
alguns conceitos antes postulados, que podem ser dessa forma listados1:

� A criança é parte é parte do inconsciente de sua mãe, vivendo em um estado de fusão.

estes padrões 
se unem à matriz 

coletiva, consciente 
e inconsciente 

Nota

1. Os itens listados foram extraídos da aula
no núcleo de estudos junguianos (PUC/SP)
da Profª Drª Ceres Alves Araújo, embasado
na literatura utilizada e utilizados no artigo.
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INDIVIDUAÇÃO E INFÂNCIA 
Uma das afirmações mais conhecidas de Jung a respeito de individuação é a seguinte:

(…) é o processo de formação e particularização do ser individual e, em especial, é
o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjunto, da psi-
cologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desen-
volvimento da personalidade individual. É uma necessidade natural; e uma coibição
dela por meio de regulamentos, preponderante ou até exclusivamente de ordem
coletiva… A individuação coincide com o desenvolvimento da consciência que sai
de um estado primitivo de identidade. Significa um alargamento da esfera da cons-
ciência e da vida psicológica consciente. (JUNG, 1991, par. 853/6)

A tendência principal dentro da obra de Jung é a de conceber individuação, na
maioria das vezes, como tendo início em pessoas que se aproximam da meia idade.
Neste sentido, a criança precisaria projetar no mundo uma grande parte de sua psique
e, para individuar-se, ir retirando gradualmente tais projeções da psique coletiva no
mundo. Além disso, a individuação requer que o sujeito se liberte do conflito entre os
opostos mediante uma solução simbólica e, para isso, os opostos precisam ganhar
total equivalência energética. Assim sendo, a individuação é concebida como uma
meta oposta à da infância, já que o fortalecimento do ego é de importância vital
para o processo.

No entanto, o trecho da citação: “… A individuação coincide com o desenvolvimento
da consciência que sai de um estado primitivo de identidade”, pode levar a pensar
em individuação como um processo contínuo ao longo de toda a vida. Mahler
(APUD FORDHAM, 2001) entendia o processo de individuação como tendo seu início
na diferenciação da criança de sua mãe, com a perda da simbiose original. Tal dife-
renciação caracterizaria o começo da individuação.

Stern observou que, já no nascimento, crianças podem distinguir entre elas mesmas
e outras pessoas e já têm a capacidade de relacionar-se com o outro. Stern deno-
minou o período desde o nascimento até o segundo mês de vida de o domínio do
Self emergente, no qual a criança se encontra na primeira fase de organização do
Self (Jacoby, 1999).

Para Fordham, o nascimento pode ser entendido como uma sólida experiência de-inte-
grativa (derivado do Self; da totalidade nasce um derivado). Em sua obra “A criança
como indivíduo” (2001), Fordham destacou evidências de que o bebê emite mensagens
químicas para a mãe quando inicia o nascimento. É provável, portanto, que já durante a
vida intra-uterina, haja seqüências deintegrativo-reintegrativas. O Self tem papel fun-
damental no amadurecimento e está presente desde o início: bebê como uma unidade.
O mesmo autor levanta a hipótese de que exista uma contribuição interna por parte
do bebê no momento do parto já que o Self, com o intuito de adaptar-se às mudanças
externas, se deintegra, produzindo formas maciças de ansiedade. No entanto, o bebê,
aparentemente, integra sua experiência de nascimento rapidamente.

As necessidades do recém-nascido também são pré-requisitos para a ocorrência das
seqüências deintegrativo-reintegrativas. A receptividade da mãe a essas necessidades
estabelece o “par afetuoso”, no qual cada um contribui com sua parte. Quando a mãe

pode levar a pensar 
em individuação 

como um 
processo contínuo
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Nelas encontrou bases para a inserção do conceito de Self na psicologia infantil.
Neste período estava impossibilitado de estabelecer comunicações com Jung.
Quando retomaram contato, Fordham afirma que o próprio Jung alegou ter chegado
a conclusões próximas às suas (FORDHAM, 2001). 

É importante diferenciar o processo de deintegração e reintegração de Fordham da
proposição de identificação projetiva, já que não há objeto externo, separado para
receber a projeção e ser reintrojetado. A experiência é arquetípica e, no contato com
o ambiente, gera o que Fordham denominou “Self objects”. Estes são objetos inteiros,
não parciais (como os objetos parciais de Klein), possuem um sentido e um senso de
identidade com o outro (intersubjetividade) (URBAN, 1998). Neste sentido, por volta
dos 18 meses, a criança estaria apta a estabelecer novas modalidades de intersubjeti-
vidade: seria aqui o início do processo simbólico do indivíduo. Fordham descreve esta
ampliação da relação intersubjetiva ao abordar as propriedades egóicas que podem
ser assim descritas: percepção, memória, organização de conteúdos mentais (funções
e atitudes), controle sobre a mobilidade, teste da realidade, fala, defesas, e capacidade
de renunciar às funções de controle e de organização do ego (FORDHAM, 2001).

Uma proposição importante contida na teoria de Fordham é seu questionamento
sobre a função estabilizadora, centralizadora e organizadora do Self. Ele percebeu
que na infância isso não se aplicava dessa forma, como era comum o pensamento
dominante em seu tempo. Afirmou que durante o desenvolvimento ocorrem períodos
de instabilidade, seja em partes ou em todo o Self (URBAN, 1998). A tendência de
sua época entre os analistas junguianos era a de conceber o Self como um sistema
estabilizador, centralizador e até mesmo fechado, apesar de a obra posterior de
Jung muitas vezes sugerir o contrário. Quando falamos do período de infância, a
ênfase na estabilidade e organização não é adequada. A idéia de Self apenas como
integrador não dá lugar à emergência de sistemas parciais cuja existência é moti-
vada pelas pulsões dinâmicas padronizadas e pelos estímulos ambientais, ou seja, o
Self como um modelo mais instável.

À medida que o desenvolvimento do ego prossegue, os sentimentos originalmente
de onipotência integram-se em um sentido de identidade em uma pessoa que se
percebe continuamente a mesma no espaço e no tempo. Quando isso ocorre, o sen-
timento de Self torna-se mais realista e o bebê pode cada vez mais relacionar-se
como pessoa com os que o cercam e com o mundo objetivo. Porém, na medida em
que o sentimento do Self exclui estados afetivos anteriores ou na medida em que
eles são – necessitam ser – objetificados, os sentimentos de onipotência ou ilusão
passam a se associar às sofisticadas expressões simbólicas encontradas, especial-
mente, na religião. Uma vez desenvolvidos e refinados, esses sentimentos consti-
tuem um importante aspecto da crescente relação da criança com a sociedade. Tais
estados instáveis configuram-se como mudanças de orientação que envolvem o
indivíduo de forma inteira e posteriormente suas partes, conforme o desenvolvi-
mento prossegue. Neste sentido, quando há a exigência de uma nova adaptação, o
Self responde deintegrando-se e reintegrando-se. 

O modelo de Fordham propõe também que algumas percepções são objetivas, mas
a maioria está investida de energia proveniente do deintegrado do Self e a energia
organiza a percepção de forma que o objeto é um objeto do Self. Fica, então, a pro-

envolvem o indivíduo 
de forma inteira 
e posteriormente 

suas partes
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� A criança vive em um estado de identidade primária com sua mãe.
� Os eventos ocorrem em um espaço entre a mãe e a criança.
� Existe um relacionamento primário com a mãe que é essencialmente diferente
em natureza, de qualquer outro relacionamento.
� A mãe é a portadora do Self da criança ou o espelha.
� Partes de objetos precedem objetos inteiros.
� Existem estágios bem definidos, chamados posições esquizoparanóide e depressiva.

PROCESSO DEINTEGRATIVO - REINTEGRATIVO
A idéia de Jung sobre o processo de individuação na infância é a de uma identidade
emergente a partir da relação de identidade com a mãe. Fordham contrapõe-se a
essa visão com sua postulação da existência de um Self primário, original em que
há relações objetais presentes desde o início da vida. 

Fordham lança essa hipótese a partir de suas observações clínicas em crianças. Afirma
que este Self original divide-se, deintegra-se em partes no decorrer do seu relacio-
namento com o ambiente externo, e em uma relação dialética proporciona o surgi-
mento da consciência. O que Fordham propôs, foi que, para a realização do Self, o ego,
em um processo adaptativo à vida, transita por nuances de irrealidade, sentimentos de
inferioridade e conseqüente defesa compensatória até que a imagem defeituosa seja
conscientemente corrigida. O Self divide-se em “de-integrados” de forma que o ego em
formação vai integrando-os. A tensão natural decorrente do contato com o ambiente
instiga o lançamento dos deintegrados (partes) do Self para o ego em formação. O Self
divide-se de forma espontânea enquanto o ego passa então a integrar essas partes através
da elaboração gerando assim um novo Integrado em um processo dialético constante.
Ele opõe-se ao termo desintegração na denominação dos elementos de subdivisão do
Self nesse processo, por aquele possuir uma conotação de cisão ou destruição do ego:

Esse termo é utilizado para a divisão espontânea do Self em partes – uma neces-
sidade manifesta, se é que a consciência realmente vai poder surgir um dia. Ao
escolher essa palavra, tenho em mente uma diferença com desintegração, condição
que está associada, na experiência, à destruição ou divisão do ego em vários frag-
mentos. Ela [a desintegração] pressupõe um ego que já está formado e, conse-
qüentemente, a experiência constitui um perigo para sua integridade. A não inte-
gração, ao contrário, é concebida como uma propriedade espontânea do Self por
trás da formação do ego. Antropomorficamente falando, poderíamos dizer que ela
surge de um desejo do Self de tornar-se consciente, de formar um ego dividindo-se.
(FORDHAM, APUD WHITHMONT, 2004 p. 238)

Withmont (2004) trabalha com a idéia de que o ego é uma estrutura de “estranha-
mento do Self”, ou seja, de que possuímos uma visão distorcida e ilusória da experiência
de “eu”, que sempre será parcial e por vezes estará em desacordo com uma identidade
total ou real. Nesta visão, isto ocorre por causa dos elementos sociais, aprovados
pela família, que estruturam a imagem do ego. Os sistemas de valores e os objetivos
serão sempre limitados e, portanto, limitantes, em oposição ao “a priori” arquetípico
do Self já presente na infância.

Fordham pôde observar algo próximo a esse “estranhamento” em suas observações
de representações de Self em sonhos infantis durante a Segunda Grande Guerra.

[a desintegração] 
pressupõe um ego 

que já está formado
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“banana”, alimento de que gosta muito e havia feito referências anteriores, quando
olhava o desenho de banana de uma peça do jogo da memória. Destaca-se aqui
uma primeira tentativa de desenhar um quadrado e preenchê-lo, e o primeiro uso
de uma peça como “régua”, de que voltaremos a falar adiante.

No atendimento seguinte, além de dar algumas peças ao terapeuta depois de “lavá-las”
e dizer que era “bolo do tio”, ele desenhou como de costume, dentro da caixa com
os objetos, o “bolo do tio”. Começou com as cores marrom e verde e depois passou
a fazer uma forma quadrangular, como já havia feito no desenho anterior, na ten-
tativa de desenhar um quadrado. Este continha linhas fortes em cor azul. O que
chama a atenção além da intensidade do traço é o aumento da energia motora,
além da cor ser a mesma do fundo da caixa de areia.

No sétimo atendimento, ao colocar os objetos dentro da caixa, o paciente o fez por
intermédio do terapeuta, dando-os para ele e pedindo que os colocasse dentro da
caixa. Pegou um aparador de porta em forma de boneco e colocou dentro da caixa
sob o caderno de desenho, dizendo que era seu “nenê”. Colocou-o sobre a folha e o
circundou e colocou o “nenê” fora da caixa no E.V.A. e “desenhou” o nenê dentro
do espaço circundado. Pegou novamente o boneco e o circundou com a cor azul
escuro no verso da folha. Foi a primeira representação circular com traços e dese-
nhos quase que totalmente restritos ao seu interior. Mais adiante falaremos sobre
esse movimento fazendo um paralelo com a questão do círculo mágico.

O paciente, nesse momento da terapia, já apresentava muito pouco o comporta-
mento de “gagueira”, que foi confirmado pela mãe de forma bastante aliviada, que
em outros ambientes este também melhorara bastante. Foi ampliado o número de
placas de E.V.A. sob o local onde ela colocava sempre a caixa, de dois para quatro,
formando um quadrado sob a caixa. Esta atitude visou uma nova ampliação do
espaço ao redor da caixa, já que esta começava a ampliar seu temenos sob a caixa,
respondendo à primeira tentativa nesse sentido com as duas placas de E.V.A.

Após quinze dias de intervalo, devido a um feriado, a paciente praticamente já não
gaguejava e, em sessão, colocou lentamente as peças dentro da caixa, mas agora de
forma a enfileirá-las nas bordas da caixa, já não mais de forma aleatória e caótica.
Entrou na caixa com o caderno de desenho e com ajuda de uma peça de madeira
(dominó) a usou como régua formando um retângulo, preenchendo-o com traços
vermelhos e fora dele vagarosamente fazendo riscos com outras cores. Aqui podemos
entender uma organização maior, com um retângulo que contém uma cor quente
(vermelho) que discutiremos a seguir.

Na sessão seguinte foi mantido o número de quatro placas de E.V.A. sob a caixa
(sempre colocada por ele) e ao despejar os brinquedos, pela primeira vez os coloca
fora da caixa, sob o E.V.A. Em seguida pegou-os do E.V.A. e foi colocando dentro da
caixa. Com o caderno de desenho fez o terapeuta em cor de rosa e, de forma circular,
com olhos, nariz e boca e “letras” embaixo do desenho. No verso fez um círculo,
ainda em cor de rosa, com um círculo menor dentro, em cor azul, e um traço azul
mais forte dizendo que era também o terapeuta. Em seguida, em outra folha, fez
um círculo forte em azul com giz de cera, com vários traços de variadas cores em
seu interior, dizendo ser sua mãe (“mamãe”). 
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posição de um processo de individuação presente desde o momento da concepção,
talvez até anterior, e não apenas contido no segundo período da vida, de acordo
coma visão clássica junguiana. Já que Fordham considera a criança um indivíduo
desde o início de sua vida, mãe e bebê são, desde sempre, dois seres individuais,
separados e em relação.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA DE UM PROCESSO DEINTEGRATIVO REINTEGRATIVO
Luke, (nome fictício) 3 anos e 8 meses (20/03/2003), atendido no interior de São
Paulo, descendente de alemães, filho de pais divorciados, sendo que ambos se encon-
tram em novos relacionamentos. Tem um meio irmão mais novo prestes a completar
um ano na época do atendimento, fruto do atual relacionamento da mãe. A compa-
nheira do pai tem uma criança de aproximadamente dois anos de idade. A queixa
apresentada pela mãe foi a de que começou a “gaguejar” (tartamudez) após um final
de semana que passou na casa do pai e a recusa em passar os finais de semana com o
mesmo. Luke costumava fazer birra quando contrariado, sendo esse comportamento
mais intenso quando tocado ou contido fisicamente. A mãe também se queixava de
sua “teimosia” em acatar suas ordens negando-se na maioria das vezes.

No início do processo terapêutico, Luke não permitia a participação do terapeuta
nas brincadeiras, a não ser como expectador. Ele queria que este apenas observasse
e negava todas suas tentativas de participação. Sua negação era verbal dizendo
“não, tio” e/ou física, usando as mãos para impedir os atos do terapeuta. Já no pri-
meiro atendimento, ao ver a caixa de areia (sem areia) para uso do sandplay, encos-
tada na parede da sala, Luke pegou-a e a colocou no chão. Colocou dentro da caixa
várias peças de brinquedos (jogo da memória, dominó, aramado e jogo de peças de
madeira geométricas), além de todos os lápis de cor e giz de cera. Em seguida
entrou na caixa e lá ficou, pediu o caderno de desenho que havia sido oferecido ins-
tantes antes. Desde então, o ato de pegar a caixa, colocar no chão, enchê-la com os
mesmos objetos, entrar na caixa e desenhar lá dentro tornou-se um ritual. No tercei-
ro atendimento ele passou a retirar algumas peças levar até uma estante, “lavá-las”
e entregá-las ao terapeuta. Nesse encontro, em um de seus desenhos fez sua mãe
com lápis de cor e giz de cera, com traços fortes intensos e repetitivos de forma
ascendente do centro da folha para a direita. No verso, de lápis azul, disse ter escrito
“mamãe”. No final deste encontro ele passou a permitir que o terapeuta o ajudasse
a guardar algumas peças, mas ainda resistia a qualquer tentativa do terapeuta em
apressá-lo, sempre dizendo “não, tio” e o impedindo com as mãos.

O terapeuta passou a colocar no chão da sala duas placas de E.V.A. no local onde o
paciente costumava colocar a caixa de madeira. Isso objetivava o aumento de um
espaço de ação do paciente, já que ela buscava a delimitação de espaço da caixa.
Continuou nas sessões seguintes a dar algumas peças para o terapeuta, e passou a
dizer que era o “bolo do tio”. Dentro do seu ritual de desenhar dentro da caixa repleta
de objetos misturados desenhou a “casa do tio”. Começou o desenho com a cor roxa
e passou a cor laranja de forma ascendente, do centro para a direita novamente.
Um fato a ser observado é que o terapeuta nesse dia estava de calça jeans azul
escuro e de camisa cor laranja. Em seguida, em outra folha, pela primeira vez usou
uma peça para auxiliá-o a fazer um desenho ou traço. Tentou fazer um quadrado
no centro da folha e, usando cores vermelho, vinho, amarelo (quentes) e também o
verde, de forma ascendente (do centro para a direita) desenhou o que disse ser uma

mãe e bebê são
[…] dois seres 

individuais, separados 
e em relação.

04.Individuação na Infância_10  18.10.07  15:53  Page 30



1957) que os rabiscos e desenhos circulares representam magia protetora, comple-
tude e, portanto representam um integrado do Self. (FORDHAM, 2001, p. 69)

Quando é oferecido um novo espaço entre a caixa e a sala de atendimento, realizado
pelas placas de E.V.A. ampliadas aos poucos, ocorre simultaneamente o surgimento
dos círculos mágicos (mesmo os de forma circular ou quadrangular) em seus desenhos
e a retirada de alguns objetos para fora da caixa. O E.V.A. passa a funcionar como
uma extensão da caixa, tanto para a inclusão de elementos (quando despeja os
objetos no E.V.A. antes de colocá-los na caixa) quanto para a retirada, inclusive
alguns sendo oferecidos ao terapeuta. Além da leitura sob o enfoque do processo
de deintegração e reintegração de Fordham, podemos fazer uma tentativa de para-
lelo com o aspecto onírico do sonho-dentro-de-um-sonho.

Embora não esteja fazendo referência ao processo de individuação na infância,
James Hall ao abordar essa “categoria” de sonho, afirma que mudanças mais com-
plexas do que as usuais podem começar a emergir no sonho dentro de outro sonho.
O autor afirma que todo o “palco” onírico é mudado, o que ele propõe estar de acor-
do com o processo de individuação no que se refere a:

(…) “criação de um ‘novo mundo’, não apenas a revisão do ego dentro do antigo
mundo existente. Não é somente o ego que muda – toda a estrutura do “mundo”
se altera, incluindo o papel de outras pessoas significativas. (HALL, 1990 p. 110)

Esta leitura também pode ser aproveitada aqui, haja vista os espaços dentro de
outros espaços utilizados pelo paciente (sala, E.V.A., caixa de areia e caderno de
desenhos) nesse movimento que começa a realizar. No atual momento podemos
observar em Luke, um início de mudança em seu estado no contexto terapêutico e
familiar. O que passa a ser possível quando ele encontra um espaço continente o
suficiente para conter seu caos interno e, ao mesmo tempo, evitar invasões externas.
A importância dessa delimitação, como Jung afirmava, é indispensável ao processo
de individuação.
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Ao comparar-se o primeiro desenho dessa série com este último, fica evidente a
diferença, já que nesse momento as cores fortes estavam restritas dentro de um cír-
culo bem delimitado e de igual força de traço. Ambos eram representações da mãe,
afirmados por Luke.

Luke ainda em processo terapêutico, está oscilando entre momentos de ausência de
gagueira e melhor aceitação das ordens da mãe e momentos de indisciplina intensa
e gagueira. Não se recusa mais a visitar o pai nos finais de semana estabelecidos
quinzenalmente, mas também não os pede. No entanto, foi percebido que ele foi
muito agitado na última visita e voltou calmo. 

O CÍRCULO MÁGICO E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 
Um primeiro aspecto a ser considerado foi o ato do paciente em buscar a caixa
desde o início, por iniciativa própria. O que entendemos aqui como a busca por um
espaço continente e protetor. Dora Kalff, pioneira no uso da caixa de areia dentro
da psicologia analítica, afirmava no início dos anos 60: Na minha prática clínica, os
Quadros do Mundo de Lowenfeld provaram ser uma grande ajuda nessas situações
psíquicas para o processo de desenvolvimento. (…) o fato de que a tensão é assim
confinada dentro destes limites (da medida da caixa), opera como fator organizador
e protetor. (…) O cenário de areia que é feito pela criança pode ser compreendido
como representação tridimensional de algum aspecto de sua situação psíquica. (…)
Freqüentemente, o cenário inicial fornece informações sobre o problema e contém,
oculto nos símbolos, uma indicação de que maneira irá ocorrer a experiência do
Self. (KALFF, 1980, p. 184)

Sobre o encontro de aspectos internos e externos dentro da caixa de areia afirma,
Ammann (2002) afirma: Um cenário de areia é uma espécie de jardim da alma, onde
dentro e fora se encontram. Nele uma pessoa pode observar e apreender a recipro-
cidade entre mundo interno e mundo externo, dentro de um espaço protegido. (p. 36)

Luke dentro da caixa colocava os brinquedos à sua disposição de forma caótica e,
entrando na caixa, realizava suas produções gráficas. Além da continência, vemos a
busca por um espaço protegido, pois ele evitava qualquer tipo de inferência do
terapeuta. Outro fato que vem ao encontro desta leitura são as constantes nega-
ções verbais e físicas do paciente, que estão ligadas ao desenvolvimento do ego em
ressonância com o Self. Whitmont afirma:

Segundo Spitz, o aparecimento do ego, o dizer “não” a escolha e a diferenciação
coincidem por volta do 18º mês. A capacidade para rejeitar e escolher entre o certo
e o errado são as cacacterísticas intrínsecas necessárias ao desenvolvimento do ego
e essas capacidades são produzidas pela intenção do Self. (WHITMONT, 2004. p. 239)

As tentativas de contenção e proteção foram estendendo-se, primeiro na caixa e
depois dentro dos desenhos. Quando respeitado esse espaço delimitado o paciente
começa a conseguir formá-lo e elaborá-lo. Seu círculo mágico é representado nos
desenhos finais, onde seu limite é respeitado e não ultrapassado nos desenhos.
Onde chama a atenção a diferença entre o primeiro desenho apresentado na série da
mãe e o último. Dentro da visão de Fordham podemos especular sobre a formação
de um novo integrado do Self, como ele afirma: Já foi por mim sugerido (FORDHAM,

Um cenário de areia 
é uma espécie 

de jardim da alma
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