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INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a teoria psicanalítica a criança passa por fases do 

desenvolvimento psicossexual consideradas ontogenéticas. Segundo Freud, as 

fases iniciais são orais e anais, seguindo para a fálica e depois a genital. Após a 

fase fálica, vem um período chamado de latência.  

 Este período é considerado de calmaria, onde a criança começa a ser 

inserida nas instituições de ensino, aprendendo as regras, leis e o respeito pelas 

autoridades. Ele é considerado assim, uma vez que a criança precisa ter 

concentração e paciência para conseguir absorver novas informações de 

aprendizado, além de socializar com o meio em que está inserida. Outra 

característica que reforça a necessidade de calmaria é o fato de ser especificamente 

neste período que o latente está desenvolvendo mecanismos que suportem 

impulsos sexuais que desejam sair de qualquer maneira.  

 Com este trabalho pretendo abordar e expor a importância deste tema, pois 

se esta fase não for bem elaborada, vestígios dela poderão surgir em fases 

seguintes trazendo prejuízos na fase adulta, ou até mesmo na própria fase da 
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latência. Para isso será elaborada uma revisão do tema, trazendo autores clássicos 

da literatura e, por conseguinte, ligando de maneira lúdica o filme “Os Batutinhas”.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

De acordo com a teoria freudiana, o indivíduo desde o nascimento até o 

período da adolescência passa por fases que são próprias do seu desenvolvimento. 

Essas fases são consideradas psicossexuais, sendo nomeadas assim, porque a 

pulsão sexual se desloca em busca de satisfação, por diferentes zonas corporais, 

denominadas zonas erógenas, a partir do desenvolvimento biológico. Esta 

satisfação pulsional é considerada parcial, já que ainda não é genital. No início a 

criança passa pela fase oral, onde descobre o mundo a partir da região da boca. 

Essa região passa a ser mais estimulada e libidinizada, trazendo prazer ao ser 

utilizada. Em torno dos dois anos de idade a criança entra na fase anal. Nessa ela 

passa a ter o controle dos esfíncteres, sendo interpretado pela criança como 

controle sobre si. Ainda nessa fase, a criança precisa estar com o desenvolvimento 

neurológico e psicológico em concordância, pois sendo feito precocemente o 

desfralde, prejuízos podem ser gerados, como reações negativas frente a esse 

momento. Em torno dos três anos a criança passa por uma conflitiva, sendo 

denominada como conflitiva edípica, onde o medo da perda do objeto e a angustia 

de castração estão mais evidentes, além da formação do superego (Castro e 

Levandowski, 2009).  

Esta etapa do desenvolvimento sexual descrita acima, em que a criança tem 

um estado de adormecimento, é chamada de estado de latência (Freud, 1989). 

Neste período, a psiquê cria formas de lutar contra a pulsão sexual que quer sair. 
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Para Freud (1915) a pulsão tem destinos diferentes, mas as que estão mais ligadas 

com a fase da latência são a sublimação e o recalque. O recalque pode ser 

considerado como a “moral externa que, aos poucos, é introjetada pela criança e, 

através dela, que o latente cria os diques, sendo eles o asco, o nojo e a vergonha. 

Estes são criados para que a criança tenha a capacidade de viver em sociedade de 

maneira adequada.  

A latência é também um período de maturação cognitiva e sexual. E para que 

haja a entrada da adolescência é preciso que essa etapa de desenvolvimento seja 

bem-sucedida. Sarnoff (1995, p. 24) classifica esse período de duas maneiras: 

“ Latência como faixa etária: representa o período de 6 a 12 anos de 

idade. 

Latência como estado psicológico: período de defesas dinâmica, durante 

o qual a criança experimenta uma completa reorganização de estrutura 

defensiva do ego.  Um estado de bom comportamento, docilidade e 

educabilidade são mantidas, como consequência de um equilíbrio entre 

defesas e tensões. Tal estado torna-se possível devido à evolução e 

ontogênese de mecanismos de defesa que podem produzi-lo.” 

O período da latência como estado psicológico que Sarnoff (1995) se refere é 

o mesmo que Blos (1996) considera, como um período de preparação para a 

adolescência, onde a criança se equipa a partir das estruturas do ego para poder 

enfrentar a nova fase de desenvolvimento psicossocial e um aumento de tensão 

sexual. Essa fase se torna muito importante, pois é onde o ego apresenta uma 

crescente evolução, além de ser instaurada a estrutura do superego para barrar 

pulsões sexuais. 
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Para que os desejos sexuais fiquem amenizados, a energia que antes era 

voltada para o corpo, agora se volta para a aprendizagem, isto é, sublimam os 

desejos sexuais para aprender mais sobre eles, questionar. Este mecanismo 

psíquico é expresso através da pulsão de conhecimento (Freud, 1915). Nesta fase 

ocorre também a curiosidade acerca da genitália dos sexos opostos, sobre o 

nascimento e teorias sobre tudo. As crianças quando começam a ter esses 

questionamentos, já passaram pelas fases oral e anal, então muitas dúvidas e 

fantasias acerca de nascimentos e sexualidade não cessam, ficando uma lacuna 

nesses pensamentos. Se a criança não se torna investigadora, poderá gerar 

sequelas na busca do prazer, além de prejuízos tais como dificuldade no 

aprendizado e dificuldade de concentração (Freud, 1989). 

O ego estando em crescente evolução lança mão de defesas que facilitem o 

processo de aprendizagem, interação social e processos motores. Ao perceber que 

seu arsenal de conquistas está sendo gratificado, sua autoestima aumenta, tornando 

a criança mais independente, capaz de equilibrar seus afetos e estados de espírito. 

Essa estabilidade se mantém através das funções do ego, que apresenta uma 

resistência maior a regressão, mantendo-se nas atividades intelectuais que não 

trazem conflitos ao mesmo. A linguagem se torna mais coerente, trazendo 

conteúdos expressos como emoções e significados, assim como metáforas e figuras 

de linguagens, ou seja, adquirindo maior capacidade de simbolização e fantasia. 

(Blos, 1996) 

Esse estado de latência só é possível de ser observado através dos 

mecanismos de defesa que estão a favor do ego, a serviço das exigências da 

sociedade.  
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“Os mecanismos desse período são os de sublimação, atividades com 

características obsessivo-compulsivas, formação reativa e a repressão, 

estas produzem um estado psicológico de calma, docilidade e 

educabilidade. Essas características auxiliam a criança a se adaptar na 

sociedade além de absorver novos conhecimentos (Sarnoff, 1995, p.25).” 

É justamente neste período em que a criança conseguirá inserir-se em 

escolas, pois terá mais facilidade de interação com professores e colegas, além do 

aprendizado. É interessante destacar que meninas e meninos apresentam 

diferenças nessa fase, o menino pode regredir com mais facilidade a fases pré-

genitais, enquanto a menina, a algumas características fálicas. Por isso ela acaba 

tendo mais conflitos com o superego, que por forças pulsionais, se torna fraco para 

conter a entrada na pré-puberdade.  (Blos, 1996) 

O corpo físico de uma criança em estado de latência é incapaz de expressar 

descargas de impulsos sexuais, justamente por não estarem preparados 

maturacionalmente para isto. Entretanto, se algum estímulo sexual agir ativamente 

sobre o impulso sexual, as defesas que até então estavam à serviço de uma 

proteção, serão abafadas e estes impulsos tomarão uma maior proporção. Em uma 

criança com o desenvolvimento normal esses impulsos são captados e 

transformados em histórias fantasiosas, como uma forma de sublimar esse forte 

trauma, não afetando seu desenvolvimento. A criança em idade da latência enfrenta 

fantasias sexuais no seu psiquismo, se alguma defesa não estiver suficientemente 

pronta para lidar a essas fantasias mais fortes, aumenta o nível de excitação e a 

criança torna-se mais agressiva, pois não está tendo a descarga das tensões 

sexuais de maneira que seria o habitual (Sarnoff, 1995).  
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Para que a trajetória entre latência e puberdade seja feita de forma adequada, 

é preciso que a fase da latência tenha sido bem consolidada, do contrário, a criança 

ingressa na puberdade com comportamentos infantis de forma contida. Cria-se 

assim um jogo de forças pulsionais na entrada na puberdade e, se aspectos da 

latência forem reforçados, reprimindo a sexualidade, então o caráter do indivíduo 

será voltado novamente para a latência. Em decorrência disto, teremos indivíduos 

desequilibrados emocionalmente, visto que, toda vez que uma tarefa da fase em que 

a criança se encontra necessita ser cumprida, ela regride para a fase anterior que foi 

bem-sucedida, neste caso voltando para a fase anal (Blos, 1996). Os mecanismos 

de defesa dessa fase são tão importantes, pois são eles que resguardam o ego para 

poder enfrentar os conflitos dessa fase (Freud, 1915). 

A pulsão é constante e sempre vai estar presente para a evolução do 

indivíduo. Conforme a energia circula, essa pulsão é direcionada no organismo e 

tem como objetivo a descarga, sendo uma força somática. Essa energia pulsional 

pressiona para sair e tem uma meta, que depende das fontes, de origem somáticas. 

A meta só poderá ser satisfeita se tiver um objeto para atingir seu objetivo. No caso 

da latência, a pulsão tem como um de seus destinos a sublimação; nela a meta 

passa a ser a satisfação da pulsão do conhecimento, isto é, o que busca questionar 

e entender (Laplanche e Pontalis, 2004).  

Para ilustrar esta teoria vou relatar uma pesquisa e a seguir a sinopse de um 

filme; em ambos, observa-se aspectos identificados com a teoria apresentada no 

presente trabalho. 

No ano de 2011 psicólogos da cidade de Porto Alegre, realizaram uma 

pesquisa através de testes psicológicos, e tiveram como objetivo analisar se os 

conflitos e as defesas que as crianças utilizam no período da latência estavam 
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condizentes com a fase. O estudo teve como público alvo oito crianças de 7 a 9 

anos de idade. A partir disso, o estudo constatou que algumas crianças 

apresentavam uso intenso das defesas a fim de lidar com a conflitiva edípica. Além 

disso, as autoras da pesquisa perceberam as dificuldades que as crianças 

apresentavam nesta etapa poderiam ter relação com a não elaboração do complexo 

de Édipo, causando atrasos ou dificuldades para ingressar na latência e trazendo 

como consequência sintomatologias graves, como fixações anais e orais (Steibel, 

Hallberg, Sanchotene et al, 2011).  

Como forma de melhor exemplificar esta fase, trago como referência o filme 

“Os Batutinhas”. A obra cinematográfica dos anos 90 retrata o grupo de meninos que 

detesta garotas. Esses meninos participam de um clube em que todos estão em 

idade escolar, entre 7 e 9 anos de idade. No entanto, um integrante do grupo, o 

Alfalfa, se apaixona por uma menina chamada Darla. O grupo, ao descobrir que 

Alfalfa está tentando se aproximar cada vez mais de Darla para demonstrar seu 

amor por ela faz de tudo para impedi-lo. No decorrer da história, Alfalfa perde os 

olhares de Darla, que estão voltados para um novo menino do bairro. Com isso, 

Alfalfa participa de várias atividades para reconquistar sua amada. O filme encerra 

com Darla e Alfalfa juntos, e o clube dos meninos aceitando a participação de 

meninas no grupo. 

Como podemos observar na sinopse, essas crianças estavam passando pela 

fase da latência, período em que a divisão entre os gêneros se dá de forma mais 

contundente, pois é quando há uma diferenciação entre as genitálias. Com isso, há 

também os diques envolvidos que separam os sentimentos incestuosos e as pulsões 

sexuais. Além do mais, a personagem Darla tem um papel sexual nesse filme, 

mostrando uma mini mulher, provavelmente com quem buscava se identificar de 
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maneira imitativa e caricatural, pois ela adota atitudes românticas com o 

personagem Alfalfa, dando beijos e aceitando pedido de casamento. 

No filme, os meninos demonstram dificuldades em aceitar que seu amigo 

Alfalfa esteja crescendo, com isso entendo que é uma metáfora na dificuldade por 

parte deles em enfrentar essa fase, aonde se verifica o novo destino da pulsão, a 

busca por conhecimento, mas com gratificação parcial da pulsão, já que o interesse 

pela Darla se mantém e vice-versa. Além disso, esse é um momento especialmente 

difícil por ser um prenúncio da adolescência.  

 Nesta produção realizada na década de 90 já era possível perceber que esta 

fase de extrema importância que é a latência, era ignorada. As crianças ficavam 

sozinhas na maior parte do filme sem supervisão de adultos. Além de serem 

retratadas de forma hipersexualizada. Diante disso, possíveis rupturas no 

desenvolvimento psicossexual destas crianças podem ocorrer, como dificuldades no 

aprendizado, adolescentes imaturos, com comportamentos mais infantilizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com que foi visto, posso concluir que o período da latência é uma 

fase primordial no desenvolvimento da criança, sendo estruturante para o indivíduo. 

Neste momento, a criança terá uma preparação para conseguir inserir-se de forma 

adequada na adolescência, sem sofrer grandes impactos. No entanto, se houver 

falhas na latência, a criança poderá sofrer rupturas importantes que vão interferir 

não só na adolescência, como também, na vida adulta.   

A criança deste período está muito propensa a sofrer algum trauma se 

grandes estímulos sexuais e agressivos, pois ela não está maturacionalmente pronta 
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para enfrentar tais impulsos. Aspectos sociais e biológicos têm também grande 

impacto neste período e, patologias graves como Psicose, Neurose e Depressão 

podem surgir nessa fase, se o ego não for capaz de erguer diques, como defesas 

eficazes contra as fantasias incestuosas ou parricidas. Conforme foi exposto no 

filme, é possível identificar que as crianças sofrem grande impacto com a passagem 

do complexo de Édipo trazendo aspectos de apaixonamento com as meninas, como 

forma de realizar suas fantasias.  

Dados da pesquisa, descritos no trabalho, destacam que o envolvimento do 

ambiente escolar e de casa influencia nos aspectos do latente como, por exemplo, 

se ele vai conseguir passar pelo complexo de Édipo e utilizar as defesas próprias do 

período da latência ou, se vai regredir a aspectos orais ou anais trazendo prejuízos 

no desenvolvimento cognitivo e emocional.  

Devido à importância desse período, penso que profissionais da saúde, 

educadores e pais, precisam estar atentos aos comportamentos dessas crianças 

nos diversos ambientes que elas frequentam, visto que suas habilidades sociais, 

cognitivas, além de julgamentos morais podem estar incongruentes com a fase. 

Ademais, o envolvimento dos pais e da cultura nesse processo é de extrema 

importância. Estimular os filhos em excesso como, por exemplo, pais e filhos 

dormirem em co-leito, andarem nus pela casa ou banharem-se juntos podem 

também ter efeitos danosos e gerarem prejuízos no desenvolvimento da criança.  
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