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PSICANÁLISE CLÍNICA: 

Demandas: Traumas de Infância 
 

 
 

 
  TRAUMAS DE INFÂNCIA 

 

Por que eles acontecem? 

 

Como superá-los? 

 
escoladepsicanaliseclinica@hotmail.com 

mailto:contato@institutoedukar.com.br
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INTRODUÇÃO 

 

Trauma de Infância. Eu  sou  o  Professor  Jorge  

Luis Pereira Psicanalista Clínico, 

Neuropsicanalista, Mestre em Psicanálise Clínica, 

Hipnologista Clínico, Psicoterapeuta Holístico, 

Cromoterapeuta e  Ciências Naturapáticas 

especializei-me em Psicanálise Clínica estudos 

voltados ao Aparelho Psíquico Humano. Venho 

estudando temas sobre Traumas de Infância, 

colocando em prática o que tenho aprendido em 

longas caminhadas de 
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estudos Teóricos e Práticos. Diante desse 

conhecimento, venho ajudando muitas pessoas. 

Resolvi  espalhar o que aprendi e ajudar o maior 

número de pessoa divulgando meu trabalho. 
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TRAUMAS INFANTIS 

A maioria das pessoas  taxadas como           de 

“desequilibradas” ou que   apresentam alguma 

anormalidade emocional e/ou comportamental, 

como excesso de  timidez,                         fobias,  

temperamento histérico, Pulsões    destrutivas,             

angústias profundas, paranoias, violências     e          

outros; são assim devido  traumas     ocorridos           

nas Fases de Desenvolvimento  Psicossexuais    

e o Ambiente Facilitador... Seja,      períodos da 

sua infância, anterior aos 4 ou 5 anos de idade, 

traumas que estão relacionados à  paternidade              

predominantemente, ou             cuidador (a)  de  

um  modo  geral.  Tais procedências            são 

defendidas   categoricamente por  Dr.  Sigmund 

Freud  Neurologista, Psicanalista e   Psiquiatra, 

Pai  da Psicanálise e por Wilhelm.             Reich, 

Médico e Psicanalista renomado internacional.



Um grande exemplo são as brigas entre os pais 

na frente dos filhos, essas brigas são excessivas, 

falas gritantes, violências verbais e às vezes até 

físicas, desencadeando sérios problemas 

emocionais tais como: rebeldia, isolamento, 

insegurança, baixa autoestima, medo, 

desamparo, desespero e assim por diante. Esses 

traumas são carregados para a fase adulta e 

senão for tratado, a pessoa transfere esse 

sofrimento para si mesmo e para as demais 

pessoas com quem se relaciona. 

Alguns exemplos de situações traumáticas nos 

períodos infantis são: 

 

1- Ausência Paterna; 

2- Ausência Materna; 

3- Privação do ato de amamentar 

nos primeiros meses de vida; 

4- Abuso sexual; 

5- Bullyng. 
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PSICOTERAPIAS: TRAUMAS DE 

INFÂNCIA 
 

O modo de dominar e tratar esses traumas são 

através da regressão de memória. Isto pode ser 

feito através da Hipnose Clínica ou através do  

Método de Associação Livre de Palavras, onde a 

pessoa fala tudo o que lhe vem à Mente e o que 

sente, a um Psicanalista até que, depois de 

algumas sessões e sob a orientação do 

Psicanalista, vem a “Êmese” o que estava 

guardado na Mente Inconsciente relembrando e 

revivendo o Episódio Psiconeurótico, só que desta 

vez na presença, de um parceiro e profissional, 

para ajuda-lo e ampará - lo emocionalmente. 

Procedêrncias demonstrados pelos 



 

Psicanalistas anteriormente mencionados e por  

outros. Eu tenho ajudado pessoas utilizando este 

Método. E em especial com a ajuda do Poder 

Interior a Fé em Deus, a única forma de combate 

e superação de Traumas de Infância. 

 

 
O que acontece: a nossa Mente é dividida em três 

compartimentos, o Consciente, o Pré-consciente e o 

Insconsciente. Todos esses conteúdos são doloroso 

para Psiquê, ocorrido nos períodos da infância, é 

camulflados da consciência e empurrados para a 

Mente Inconsciente através de um Mecanismo de 

Defesa chamado de Repressão ou Recalque. Porém, 

continuam interferindo em nossas vidas. Somente 

acessando-os, com a técnica mencionada acima, é 

que podemos tratá-los com a possibilidade de cura. 
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  RELATO - CASO PESSOAL

 

Nesta próxima aula sobre Superação de Traumas 

Infantis, quero relatar algo sobre Minha Vida 

Pessoal. 

Eu sempre fui uma pessoa tímida e na verdade 

até hoje! Eu me isolava muito do convívio social, 

tinha constantes preocupações, pensamentos 

perturbantes, neurastenias, agressividades, 

neuroses obcessivas diversas... Parentes meus 

chegaram até a dizer que eu não daria nada por 

conta. 

Eu percebia esse comportamento estranho em 

mim e por conta própria, procurava entender o 

porquê de tanto sofrimento mental e fobias de 

"público". 

Tornei-me Professor, porém, a cada prática aula 

que eu tinha que conduzir na Sala, era um 

sofrimento... Recordo-me de chorar escondido 

devido às dores da Alma. Nem gosto de 



lembrar-se desse período... 

 
Sofrimentos que me levava a projetar coisas 

ruins nos outros, procurando defeitos nos 

outros, chateando-me com os outros sem motivo 

aparente. 

Ao estudar as Teorias e Práticas da Psicanálise 

Clínica, comecei a perceber o motivo de todo um 

sofrimento que duraram muitos anos. 

Descobrir que na minha infância eu ouvi palavras 

que "me diminuía e rejeitava" devido a minha 

condição psicológica (complexa) e ser filho 

Adotivo... Assim, mesmo fazendo parte de uma 

família estruturada com meus pais adotivos e 

irmãos, minha estima e autoconfiança fragilisou-

se muito com essas coisas. 

Foi preciso relembrar esses fatos, essas 

palavras, encarar elas, fazer uma autoterapia e  

Psicoterapia Breve dentre outros recursos e hoje, 

apesar de ter um temperamento tímido por 

natureza, desempenho minhas funções de 

Professor, Psicanalista Clínico e Mestre em 

Psicanálise 



Clínica como ninguém, porém, não descarto as 
falhas, mas é errando que acertamos. 

 
Tendo Habilitação Plena Profissional de Professor lecionei no Estado por um 
bom tempo – Matérias: Inglês Básico e Educação Física – 5ª a 8ª Série – Vargem 
Grande – Simonésia – MG. 

Apenas podemos saber que não sabemos nada. 
E este é o mais alto grau da sabedoria humana. 
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Falar sobre esses fatos ainda me é terapêutico. 
 

Gratidão por me permitir falar sobre minha vida 

pessoal! Namastê! 
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UM CONVITE: 

Agora que te mostrei o caminho, gostaria de te      

conduzir      por      ele.   Eu juntei todo o meu 

conhecimento, e experiência elaborei um Curso 

de Formação, continuação deste conhecimento, 

bastante objetivo de alta qualidade, que vai te 

permitir se aprofundar nesta ciência e assim 

poder ajudar as pessoas do seu convício e até 

mesmo fazer uma introspectiva analítica e 

superar suas dificuldades emocionais e Traumas 

de Infância. 

O Curso é objetivo, prático e profundo e pode 

mudar a sua vida e daqueles que te cercam, e, 

trazer uma Saúde Emocional, Paz de Espírito e 

felicidade tão sonhados. Você estudará On-line 

ou Off-line 
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pelo seu Celular, Tablet ou Computador e poderá 

dialogar comigo tirando suas dúvidas durante 

todo o período do curso. 

 
 

Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a 

própria paz... É hora de vencer seus medos e 

sofrimentos interiores torturantes! 
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QUAL O VALOR DO SEU BEM ESTAR 

PSÍQUICO E EMOCIONAL E/OU DE 

QUEM VOCÊ TANTO AMA? 

ACESSO AO CURSO COMPLETO DE 

FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE: A 

SOLUÇÃO ESTÁ LOGO ABAIXO, É 

SÓ CLICAR NO LINK DENTRO DA 

IMAGEM E TER SUA VIDA 

EMOCIONAL RESTAURADA! 
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D 
 

                                              Dúvidas? Fale Conosco

https://psicanalisesigmundfreud.yolasite.com/
https://tawk.to/chat/5ea81e5b69e9320caac80bc9/default?$_tawk_sk=5ea8373b86b22af366cd1629&$_tawk_tk=256f741cbc4fb6a675bea3d4feb9901c&v=683
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FORMAÇÃO COMPLETA EM PSICANÁLISE CLÍNICA  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.psicanalisesigmundfreud.yolasite.com 
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