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MENTES !!! FANTASIAS, TRANSTORNOS E PSICOPATIA. 

Um amigo imaginário é uma pratica comportamental, caracterizada por uma pessoa que cria em sua mente, um 
animal ou qualquer outra criatura, atitude considerada normal em crianças de três a sete anos. O fenômeno, em 
geral, pode ajudar no desenvolvimento cognitivo das crianças e até na linguagem e criatividade. Estima-se que 
até 25% das crianças primogênitas possam ter amigos imaginários.        

O amigo imaginário é o que se pode chamar de uma construção simbólica, presente em grande parte das 
vivências infantis, quando a criança começa a aumentar seu vocabulário, completando frases, adquirindo 
capacidades como a de contar e comer sozinha. 

Infelizmente alguns adolescentes e até adultos prosseguem nesta fantasia que na realidade envereda para o 
mundo das “mentiras” e criações mentais miraculosas o que até18 (dezoito) anos e considerado transtornos de 
conduta e geralmente leva ao um mau maior a si mesmo e envolvendo terceiros. 

Basicamente o transtorno de conduta consiste numa série de comportamentos que perturbam quem está 
próximo, com atividades perigosas e até mesmo ilegais. Esses jovens e crianças não se importam com os 
sentimentos dos outros nem apresentam sofrimento psíquico por atos moralmente reprováveis. Assim o 
comportamento destas pessoas apresenta maior impacto nos outros do que em si mesmo. 

O transtorno de conduta é uma espécie de personalidade antissocial na juventude. Como a personalidade não 
está completa, antes dos dezoito anos não se pode dar o diagnóstico de personalidade patológica para menores, 
mas a correspondência que existe entre a personalidade antissocial e o transtorno de conduta é muito próxima. 

Certos comportamentos como mentir para os pais ou matar aula podem ocorrer com qualquer criança sem que 
isso signifique desvios do comportamento, contudo a partir de determinados limites pode significar. Para se 
diferenciar o comportamento desviante do normal é necessário verificar a presença de outras características e 
também a permanência deles ao longo do tempo, alem de circunstâncias, companhias, ambiente familiar, os 
valores agregados e os exemplos que são transmitidos que devem ser avaliados para eventual diagnóstico. O 
transtorno é frequente na infância e é um dos maiores motivos de encaminhamento a psiquiatria infantil. 

Muitos dos que estão no cárcere hoje, chegaram a este local por terem em determinado momento de suas vidas 
acreditadado em algumas histórias fantasiosas de um eventual psicopata que de certa firma lhe induziu a 
transgredir as regras de convivência em sociedade e por este motivo hoje esta neste local. 

Ocorre que a partir dos 18 anos, o que era uma fantasia quando se tinha menos de 7 anos e evoluiu para 
transtorno de conduta passa a ser considerado agora que você já adquiriu a maioridade penal, como uma 
psicopatia e sendo assim preste muito a atenção no que esta lendo neste informativo técnico para nortear a sua 
conduta em prol de uma normalidade, fuja de ficar criando fantasias e de acreditar daqueles que você bem sabe 
nada tem a acrescentar em seus conhecimentos e não estão aproveitando o tempo privado da liberdade pára 
reverem os seus conceitos em prol de sair deste local um ser humano melhor para si mesmo, para seus ante 
queridos e em especial para toda a sociedade.  

Psicopatas são mais comuns do que se possa imaginar, neste mês de outubro o Elo Social sofreu uma grande 
decepção ao descobrir que uma ocupante de um auto cargo publico é na verdade uma psicopata que por dois 
meses induziu em erro toda a diretoria do Elo Social a ponto de inclusive marcar um evento no qual se fariam 
presentes todos os governadores, prefeitos de todas as capitais, secretários de justiça dentre outras autoridades 
até mesmo a presidente da republica e qual não foi a surpresa, tudo não passava de frutos da imaginação desta 
alta funcionaria do governo que criou um patrocinador imaginário denominado “Tio Raul”. (fruto de uma fantasia 
tida como normal em uma criança de até 7 anos mas não em um adulto em uma senhora de 38 anos) 
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