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ANEXO B 

Entrevista Semi Dirigida 

 

 

 

Entrevista n:___________________  Data/local:__________________________ 

Início:_____h ____m e Término:_____h _____m 

 

 

Dados pessoais: 

 

1) Nome:___________________________________________________________ 

2) Sexo:____________________________________________________________ 

3) Data de Nascimento:________________________________________________ 

4) Estado Civil (situação atual/ a quanto tempo): ___________________________ 

________________________________________________________________ 

5) Naturalidade:_____________________________________________________  

6) Escolaridade:_____________________________________________________ 

7) Profissão (a quanto tempo):__________________________________________ 

8) Religião:_________________________________________________________ 

9) Telefone:_________________________________________________________ 

 

Descrição da aparência do entrevistado: 

10) Porte: 

11) Semblante: 

12) Características físicas: 

13) Comportamentos estereotipados e repetitivos: 

14) Roupas e acessórios: 

 

 

Roteiro da entrevista: 

 

1) Conte-me um pouco da sua história: 

 

2) Quais suas lembranças mais importantes? 

 

3) Descreva-me sua família: (genograma simples) 

 

4) Como foi seu nascimento? 

a. Expectativas familiares 

b. Intercorrências no parto 

c. Ansiedade de separação ou diante de estranhos 

d. Objeto de apego? 
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e. Doenças? 

 

5) Como foi sua infância? 

a. Experiência escolar (sociabilidade, desempenho, aprendizado da leitura, 

hiperatividade, Separação da mãe) 

b. Como era convívio social e brincadeiras (Primeiros amigos, relação com 

professores, vivência de grupo) 

c. Relacionamento familiar (Relacionamento com os pais, Relacionamento com 

irmãos, Quem vivia na casa e como se relacionavam com entrevistado) 

d. Pessoas significativas 

e. Relação com a regra 

f. Características comportamentais mais marcantes 

g. Dificuldades (pesadelos, enurese noturna, fobias, dificuldades de 

aprendizado...) 

h. Doenças? 

 

6) Como foi sua adolescência? 

a. Socialização (grupos, tribos, tipos de vínculos...) 

b. Passatempos 

c. Dificuldades (emocionais e físicas) 

d. Forma como percebia o corpo (auto-imagem) 

e. Menarca 

f. História sexual (informações, experiências) 

g. Relacionamentos afetivos 

h. Princípios religiosos/ valores morais 

i. Relação com o sagrado 

j. Pessoas significativas 

k. Doenças 

 

7) E pós adolescência? 

a. História ocupacional (como se desenvolveu até estar na ocupação que 

desempenha/ estabilidade ou instabilidade/ relacionamento com colegas) 

b. História sexual (informações, primeiras experiências) 

c. Mudanças significantes (residência/ trabalho/ companheiro (a)) 

d. Vida familiar (papéis desempenhados) 

e. Atividades de lazer 

 

8) Como está sua vida hoje? 

9) Com quem mora hoje? 

 

10) Você tem algum medo?  

 

11) E a sua dor, quando surgiu?  

 

12) Como está sua dor? 

 

13) Como é a sua dor? 

14) Existem momentos em que ela piora? Se sim, quais são estes momentos?  

 

15) Como compreende sua dor? O que ela significa para você? Qual o sentido dela? 
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16) Investigar relação com o tratamento. 

 

17) Como compreende seu tratamento? O que ele significa para você? Qual o sentido? 

 

18) Investigar se teve algum transtorno mental. Fez algum tipo de tratamento Psiquiátrico 

/ Psicológico? Qual? Por quê? Quando? 

 

 

Observações do entrevistador  
1) atenção e orientação do entrevistado 

2) organização do pensamento  

3) maneira como o paciente se coloca  

4) o que é priorizado no relato  

5) qual o tipo de relação é estabelecida com o entrevistador (transferência e 

contratransferência) 
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ANEXO C 

Escala Visual Analógica de Dor 
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ANEXO D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a), 

Esta pesquisa está aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Instituto de Psicologia da USP (CEPH-IPUSP), sob o número do processo: 

________________________________. Você tem liberdade de aceitar ou não participar da 

pesquisa como voluntário (a). Caso concorde em participar, este termo é impresso em duas 

vias que devem ter todas as páginas rubricadas e a última assinada por você e pelo 

pesquisador, ficando uma via com o pesquisador e outra com o participante. Abaixo, segue 

breve resumo sobre a pesquisa. Caso permaneça com dúvidas, estaremos a sua disposição 

para maiores esclarecimentos. 

 

I- Título da Pesquisa:  

Estudo clínico – qualitativo dos traços de personalidade segundo Mackinon em pessoas com 

lombalgia crônica por artrose facetária 

 Duração da pesquisa: 2 anos  

 Local onde será desenvolvida: Clínica Spine Center do Hospital do Coração (HCor - R. 

Abílio Soares, 250, 1 Andar, Paraíso - São Paulo, tel (11)30536611) 

 Pesquisador Responsável: Barbara Subtil de Paula (aluna da pós-graduação do 

Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP) 

 Orientador: Dr. Avelino Luiz Rodrigues (Prof. Dr. do Departamento de Psicologia 

Clínica do Instituto de Psicologia da USP)  

 

II- Justificativa, objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa: 

A lombalgia crônica afeta o indivíduo como um todo, atrapalhando exercício de 

profissões, relacionamento interpessoal e produzindo desconforto emocional como 

irritabilidade, tristeza e medo. Este estudo é importante para que o tratamento deste tipo de 

sofrimento considere além dos aspectos físicos da dor, os psicológicos e sociais, colaborando 

para a diminuição do sofrimento provocado por ela.  

Para tanto, serão realizadas 3 (três) entrevistas individuais (que incluem questionário e 

teste psicológico) com os participantes, espaçados em ao menos uma semana e com duração 

de 60 (sessenta) minutos cada. As entrevistas serão realizadas na Clínica Spine Center do 

Hcor, e será agendado de acordo com as possibilidades do participante e da pesquisadora para 

datas e horários em que o participante já estiver no HCor, de modo que não haja dispêndio 

com transporte de sua parte. O terceiro encontro destina-se ao retorno para você dos dados 

obtidos nas entrevistas. Deve-se ressaltar que a pesquisa não acarretará em custos para o 

participante. 
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As conversas serão gravadas em áudio, e terá acesso ao material somente o 

pesquisador responsável e o orientador. A interrupção da gravação poderá ser solicitada e 

avaliada a qualquer momento. 

Nenhum risco é esperado com o desenvolvimento da pesquisa, pois se trata de 

procedimentos realizados corriqueiramente por profissionais psicólogos inclusive na prática 

clínica. Além disso, é um espaço no qual você pode falar de você e da sua dor, 

compreendendo melhor a si mesmo. Se houver a necessidade e o desejo de realização de um 

acompanhamento psicoterapêutico, o participante será encaminhado para atendimento no 

Centro de Atendimento Psicológico do IPUSP. Durante todo o processo a pesquisadora e o 

orientador estarão atentos a dar-lhe a assistência necessária. 

  

III- Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado: 

Com a assinatura deste termo estará garantido para você, a qualquer tempo:  

 O acesso às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas;  

 A liberdade de não participar do estudo e/ou de retirar seu consentimento a qualquer 

tempo sem que isto traga prejuízo em seu tratamento médico; 

 A salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: as informações prestadas por 

você durante os atendimentos, as gravações de sessões e os questionários respondidos serão 

utilizados para fins didáticos e de pesquisa, incluindo publicações científicas. Essas 

informações serão tratadas de forma confidencial e os seus dados de identificação não serão 

divulgados em hipótese alguma. Os pesquisadores assumem o compromisso formal de 

absoluto sigilo sobre qualquer informação que possa identificar o participante. 

Tal Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi redigido de acordo com o 

item IV da Resolução 196/96, das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos.  

 

IV- Informações para contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Instituto de Psicologia da USP (CEPH-IPUSP): 

Av. Professor Mello Moraes, n
o
. 1.721 - Bloco G - Sala 27 - Cidade Universitária - 

São Paulo/SP. Tel.:( 11) 3091-4182 E-mail: ceph.ip@usp.br O horário de atendimento ao 

público: 8h30 às 12h e das 13h30h às 16h.  

 

V- Informações para contato com os responsáveis pelo acompanhamento da 

pesquisa em caso de necessidade: 

 

Prof. Dr. Avelino Luiz Rodrigues  

Tel. 3091-4911  
Depto. de Psicologia Clínica – IPUSP  

Av. Prof. Mello Moraes, 1721 - Bloco F  

CEP 05508-030 - Cidade Universitária – SP 

Barbara Subtil de Paula 

Tel. 3262-2776 

Av Bernardino de Campos, 327 cj 13/33 

Paraíso. CEP 04004-050 São Paulo - SP  

 

mailto:ceph.ip@usp.br
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE DA PESQUISA  

1. Nome...............................................................................................................................  

Documento de identidade nº...................................... Data de nascimento........../.........../............  

Endereço........................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

Bairro..................................................... Cidade.............................................. 

Estado........................  

CEP................................. Telefone: DDD (...........)....................................................... 

 

 

Consentimento livre e esclarecido  

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa.  

 

São Paulo, _______ de__________________ de ________.  

 

 

 

 
_____________________________                    ________________________________  

Assinatura da participante da pesquisa                          Barbara Subtil de Paula 

                                                                         Mestranda no Depto. de Psicologia Clínica  

                                                                                  do Instituto de Psicologia da USP 
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ANEXO E 

Folha de Análise TAT 

 

 

História n.o:     Figura no. 
1. Tema:  

T. LATÊNCIA:  

T. HISTÓRIA :   

 

 

HISTÓRIA: 

 

Inquérito: 

 

 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

   

 
2. Herói:  

Idade:            Sexo:        Vocação: Interesses:  

Traços:   

Habilidades:  

Adequação:  Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

 

3. Necessidades comportamentais do herói:  
Influência dinâmica:  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos:  

7. Mecanismos de defesa:   

8. Ansiedades:  

9. Adequação do superego:  

10. Integração do ego:  
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ANEXO F 

Entrevista e TAT Participante Pedro 

 

 

 

Intensidade da dor na EVA: Depende do dia, mas em média uns 7 para cima. Mas tem dias 

que chega a 10 sim. 

Entrevistadora: Me conte um pouco da sua história: 

PEDRO: Eu, é, nasci aqui em são Paulo. Comecei a trabalhar muito cedo num órgão do 

governo do estado como Office boy, como todo mundo começa né? Então fui progredindo, 

trabalhar numa área de artes gráficas, arte e criação, e depois disso, foi onde eu criei meu 

estilo de vida no sentido de contato com as pessoas. Lá nesse órgão tem muitos filósofos, 

jornalistas, sociólogos, bibliotecários... Onde eu criei esta conexão com este tipo de gente. O 

que ficou mais difícil no futuro você criar relação com outros tipos de pessoas. 

Entrevistadora: Por que? 

PEDRO: Porque, é durante um tempo você acredita que só você consegue compreender ou 

olhar para todas as coisas e poder falar sobre todas as coisas. E ai você começa a se tornar o 

chato né. Você vai falar sobre carro você conhece carro, vai falar sobre viagem você sabe um 

monte de coisas sobre viagem, você vai falar sobre computador e eu sei tudo de computador. 

Então... Mas é um estilo meu, sou um cara curioso, autoditada, e... Ligado a este tipo de gente 

você cria... acaba criando comparações. Você cria tendências, estilos de vida. E a minha 

relação com outras pessoas num contexto geral é boa, tenho muitos amigos. Mas eu em 

considero uma pessoa mais solitária nesse sentido. Tenho pouquíssimos amigos muito bons. É 

até clichê isso ne? Tenho poucos mas bons. Mas é um fato. É, que mais? Não sei qual é o 

âmbito da questão, exatamente onde você quer saber mais sobre mim. Se é mais na trajetória 

natural ou se é mais sobre a relação com a dor ou porque que ela desenvolveu assim. Não sei 

qual é assim... 

Entrevistadora: eu vou querer saber sobre as duas coisas, comece falando de você.  

PEDRO: Então, eu não tenho muito... é basicamente isso. Eu tenho essa dificuldade em 

manter uma relação durante muito tempo com as pessoas no geral assim. Acredito que ou elas 

as vezes não me compreendam muito bem ou as vezes eu não tenho paciência com elas né? 

Agora tenho certeza que, am, um pouco do desenvolvimento da minha dor está relacionado à 

esses estresses de não compreender, não ser entendido. Isto daí é uma coisa que eu venho 

trabalhando durante um tempo assim. Eu tento melhorar isso em mim assim, essa intolerância 

a não aceitar que as vezes as pessoas não compreendam algumas coisas ou que o que é obvio 

para mim não é obvio para outra pessoa. Eu tenho certeza que esse estresse contribui. Sempre 

contribui, com uma tensão muscular uma tipo de incomodo neste sentido. 

Entrevistadora: Quando começou sua dor? 

PEDRO: eu tenho dor intensa de uns 5 anos para cá. Mas eu comecei a ter alguma coisa lá 

pros anos 2000... Começou a incomodar. Já comecei a sentir o pescoço um pouco travado, 

depois foi irradiando pelo resto da coluna, depois lombar, e depois de lá pra cá eu tentei vários 
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tratamentos, até tratamentos na linha da... Até nem comentei isso com o doutor, não vinha ao 

caso, mas até na linha espiritual também, essas cirurgias que o pessoal costuma fazer. 

Melhora um pouco, mas eu criei uma relação mais com os resultados que eu mesmo consegui 

do que com a ação em si de uma entidade do alem. A força do convencimento... Eu percebi 

um pouco disto. Houve uma melhora? Houve! Mas eu não consegui ainda definir se foi por 

essas questões, esses traços de auto afirmação, ou se de fato foi algum tipo de intervenção na 

parte espiritual. Mas também tentei tratamento neste sentido, tentei tratamentos médicos 

convencional. Até o doutor comentou que o tipo de tratamento não era o adequado, foi um 

tratamento de tração que trouxe mais dor do que resultado. Algumas fisioterapias... Tentei 

fazer academia para fortalecimento muscular, mas eu quero ver o cara que faz academia com 

dor né? Como é que você vai correr na esteira, ou sei lá o que com dor ne? 

Então é isso, e convivo com a dor né? Aprendi a conviver com a dor. Agora no final do ano 

eu fiz um tratamento dessa linha espiritual e este tratamento resultou numa melhora muito 

grande. E eu percebi uma outra personalidade assim. Percebi uma pessoa muito mais 

tolerante, muito mais bem humorada, muito mais tranqüila, prece que vê as coisas de uma 

forma mais clara, e é lógico que eu acho que está relacionado a você estar tranqüilo, não ter 

dor, não ter aquela coisa sempre te incomodando, uma coisa sempre encostando ali pra te 

incomodar. Isso... eu tive a impressão de que é ali que eu quero chegar, é aquele ali que eu 

quero ser entendeu? Parece que eu não estou exatamente no meu posto de personalidade por 

causa dessa dor, dessas questões... 

Entrevistadora você acha que a sua dor te tirou do seu centro? 

PEDRO: Eu acho que sim! Tanto emocional, psicológico... Eu acho que sim! Mexe muito... 

Eu combato isso, mas mexe muito com a auto estima assim. Você não consegue ter aquela 

noção de quem é você, e acontecem coisas no cotidiano que mostram quem é você. Tanto do 

lado profissional quanto do lado pessoal. Mas ela mexe sim! Mexe com a auto-estima , mexe 

muito com... com a vontade de viver. Aquela coisa muito positiva que é ter uma memória de 

quando eu não tinha dor e eu era uma pessoa completamente diferente! 

Entrevistadora: Quem era essa pessoa? 

PEDRO: é onde eu estou tentando resgatar... Muito mais bem humorado, muito mais 

extrovertido, muito mais tranqüilo em relação as diferenças das pessoas em relação ao que eu 

era. Muito mais esportista! Eu gosto muito de esportes radicais! Eu surfei durante muitos 

anos! Não consigo mais, tenho esse problema então eu não consigo... Então assim, uma 

pessoa realmente muito mais forte do que hoje eu sou. E mentiria se eu não estivesse falando 

que as vezes você tem vontade de não viver mais! Não vou falar suicídio por é muito 

dramático pra mim. Mas sei lá, você fala cansei assim!! Não vou mais procurar médico, que 

se dane!! Ou então quando estiver com vontade eu enfio um carro no posto a 140 km/h  

É, é assim. Realmente tem dias que pega! E me irrita um pouco esse negócio de falar assim 

“Ah, ás vezes a pessoa não anda, está na cadeira de rodas. Mas eu acho que cada um tem o 

seu peso. Eu não gosto de me apegar a isto. Eu não gosto de olhar para a desgraça dos outros 

pra fazer com que a minha fique menor ou... Eu não uso isto de muleta. Acho que cada um 

tem o seu problema, o seu fardo vamos dizer assim. E cada um tem que buscar uma solução 

ou aceitar. Então eu estou tentando buscar uma solução, mas se de fato eu perceber que não há 

uma solução eu vou trabalhar a aceitação. Por que se você não consegue um tratamento. Eu 

penso em tratamentos mais radicais, tem essas cirurgias espirituais que não são invasivas, mas 
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existem algumas que são. Eu já vi vídeo e é bem chocante. Divide opiniões, tem gente que 

acha que é o Charlatanismo, tem gente que acha que é o poder da indução, tem gente que acha 

que... realmente funciona. Então assim eu tenho muito essa questão de resolver logo, eu não 

tenho muita paciência para fazer longo tratamento. Eu vou iniciar esse tratamento com o 

doutor agora, e como eu já vim de uma trajetória de vários médicos, e se não der certo eu acho 

que vai ser o próximo passo mesmo. Porque eu acho que eu não vou conseguir aceitar isso, 

aceitar que tenha que conviver com este problema, que tenha que conviver com a dor. Eu 

acho que vai ser difícil eu conseguir esta aceitação. 

Entrevistadora E de onde surgiu a idéia da cirurgia espiritual? 

PEDRO: É muito curioso, eu tinha uma ex namorada que através de um contato, não sei 

quem, indicou para ela o João Berbél. Que é um médico do interior de Franca. E ela sempre 

comentava “ah, vamos fazer, vamos fazer”. E eu nunca tive vontade de fazer. E aí aconteceu 

um sonho, eu tive um contato com esse lado mais espiritual e eu tive diálogos com alguns 

espíritos, inclusive na época, o pessoal falava muito do Chico Xavier, eu tinha um contato, eu 

sabia da existência dele, mas não tinha nenhuma veneração. E em um sonho ele comentou 

comigo, ele falou assim: “faça você também” dentro desse sonho eu achei meio chocante isso. 

É que sonho realmente... Está ai a humanidade para tentar descobrir o que que é isto, 

profissionais como você, vocês estão todos aí tentando descobrir o que que é o sonho! (ri) 

Mas eu falei: qual é o problema? Acho que mal não vai fazer. 

E nessa cirurgia eu fique bem durante muito tempo, praticamente sem dor. Mas depois ela foi 

voltando. E na minha lógica, se há uma intervenção cirúrgica num corpo físico, esse resultado 

permanece. Ele não vai se extinguir. E como ele voltou eu cai nessa questão de “será que foi o 

poder da indução?” “Será que foi minha fé? Minha fé ;e muito... eu tenho um lado de fé muito 

desenvolvido porque eu tinha um problema de garganta desde criança, desde nascença. Foi 

diagnosticada, era uma bactéria alojada na amígdala, e não adiantava tirar, ela já estava no 

sangue, não tinha o que fazer. Eu tinha inflamações das amígdalas a cada 2 meses, ficava 

doente, tomava bezetacil e sarava. E eu sempre fui devoto de Aparecida, e eu consegui dentro 

da minha fé eu consegui essa cura. Já faz uns 5 anos que eu não fico doente. E o mais curioso 

é que, e a;i é que eu coloco isso em cheque, as amígdalas elas incham ainda hoje, ou seja, a 

bactéria ainda está lá. Mas eu não fico doente. Se eu estiver num bar conversando elas 

incham, mas eu continuo, elas não mudam nada, e depois de uma hora ou duas elas voltam ao 

normal. Então isso sim eu atribuo a uma questão mais espiritual sim. Através da entidade em 

si, e houve esse resultado. Nessa cirurgia eu não sei se houve esse resultado, ou não sei se ao 

longo desse período se o tipo de intervenção cirúrgica que foi feita foi o primeiro passo, 

porque eu tinha que voltar e eu não voltei. Acabei não voltando. Não porque eu não 

acreditava, mas porque acabaram tendo outras coisas e eu não voltei. E talvez tenha sido o 

primeiro passo. Talvez ao longo de várias eu tivesse conseguido chegar a uma cura definitiva. 

Mas que houve uma grande evolução houve, de fato!  

Entrevistadora me conta um pouquinho sobre a sua família, me descreve sua família. 

PEDRO: é.. Não é uma história triste, mas eu não conheci meu pai, minha mãe teve uma 

relação breve com ele. Ela tinha 18 anos, não soube conduzir a história muito bem, e eles 

acabaram se separando e eu não tive contato. Então não cresci com essa figura em si, eu tive 

vários tios, mas eu fui criado basicamente pela minha avó. Minha mãe trabalhava fora, pobre, 

baixa renda, a gente... Minha mãe trabalhava fora, não faltava nada para a gente, mas eu fui 

criado de forma bem simples pela minha avó. E tendo o tio um pouco como figura paterna, 
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por um tempo (semblante entristecido), porque depois ele casou, teve o filho dele. É não sei se 

isso me afetou psicologicamente em várias questões não só em relação ao meu problema de 

coluna, mas em relação à vida, talvez daqui a alguns anos, quando eu for mais velho eu 

consiga entender, mas eu também não me preocupo muito com isso. Eu segui minha vida, 

normal, trajetória, depois que eu saí deste trabalho que eu comentei trabalhei em vários tipos 

de coisas, e hoje eu tenho minha empresa trabalho sozinho, não preciso de... Não tenho uma 

relação muito positiva com ordens. E eu percebi isso muito cedo, e... Ou seja, eu me 

desenvolvi como um homem normal. Eu acho que isso não tenha tido uma relação... Eu acho 

que minha relação com minha mãe não é das melhores, porque ela também não é uma pessoa 

muito fácil, de humor. Nosso humor é muito parecido, então nossa relação de humor é entra 

em choque as vezes, não é uma relação perfeita, mas... Eu acho que falta ainda uma relação 

assim, mais de mãe e filho (demonstra ansiedade). Falam que eu sou o pai dela! Vou resumir 

a história! 

Entrevistadora: e você se sente assim? 

PEDRO: Eu sou obrigado a ser assim. Sou obrigado a chegar nela e dizer “você vai ter que 

fazer assim, vai ter que fazer desse jeito... Não faça isso, não faça aquilo...” Ela é meio 

desmiolada mesmo eu reconheço, todo mundo sabe, uma ótima pessoa, mas ela tem os 

problemas... 90% do... Minha mãe também tem dor de coluna, também todas essas coisas, 

mas eu acho, eu não sou médico, mas eu acho que no caso dela 90% são emocionais mesmo. 

Eu acho! Ela tem uma dificuldade maior para lidar com as emoções. Eu tenho também, mas 

eu tenho a impressão que isso massacra ela muito mais do que em geral na maioria das 

pessoas. A gente mora junto ainda, né, porque eu não sinto... Ela tem um namorado, inclusive 

ele é meu amigo de infância, mas isso não é problema. A gente convive junto é... E eu sinto 

ainda a obrigação de estar perto. Já tentei morar fora e tudo, mas não deu muito certo. Mas eu 

tenho essa sensação de que é necessário que eu fique perto dela durante um tempo ainda. Não 

me sinto... não acho que eu deveria deixar ela por conta ainda. Porque ela sente mais 

confortável, mais fortalecida eu estando perto dela. Pode ser que não. Ela fala que não, que 

tem a impressão que não. Ela fala “não, você tem que viver sua vida, e tudo”. Claro que como 

mãe ela vai dar este conselho ná? Mas eu sinto que como mãe ela não... não... não está muito 

preparada. E isso me prende sim! Me incomoda bastante.  

Entrevistadora: Então você prefere estar para ela do que tirar um incomodo seu? 

PEDRO: um lado meu emocional, lógico, ele pende para isso. Um outro lado ele pensa nisso. 

Ano passado eu peguei meu visto americano eu estava com muita vontade de ir. Como eu 

trabalho sozinho eu poderia praticamente congelar a minha empresa aqui, eu trabalho com 

comércio on line, essas coisas. Eu poderia congelar e depois retomar. Eu não me identifico em 

nada com a cultura daqui. Não que eu seja americanizado, não é isso... Não é nada disso! Eu 

so acho muito pouco civilizado as coisas aqui, no transito, no geral! Eu não gosto da cidade, 

eu não gosto de São Paulo. Eu morei em Florianópolis um tempo e foi difícil quando eu voltei 

para São Paulo, porque aqui é muito ruim. Não gosto da cidade, a cidade me incomoda muito. 

Esse discursozinho Cult não me convence, que tem teatro, restaurante, e... não me convence... 

porque é uma cidade feia, é uma cidade ruim, não gosto! E não gosto muito do Brasil mesmo! 

Tenho muita curiosidade de ir para fora. 

Entrevistadora: Você já foi? 
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PEDRO: Eu nunca fui. Não deu pra fazer a viagem que eu queria. Não é uma coisa barata e eu 

também não quero ir com restrição, não quero ir com mochilão. Não to a fim de fazer isso. E 

uma época eu estava querendo ir pra morar mesmo, estava dando um cansado daqui... 

Realmente eu queria ir pra morar. E aí ela não deixou... Esse peso não deixou. Eu comentei 

com ela e ela falou “você tem que ir, vai viver sua vida”, mas eu senti sinceridade! Mas um 

lado meu não conseguia ir. Um peso na consciência... Não sei por que, mas o peso, ele bateu 

nesse sentido. Até mesmo porque assim, eu trabalho, ela trabalha, a gente tem cursos ne?  

A gente toca a casa! E a casa o aluguel não é barato. Então como eu vim de uma trajetória de 

uma família que não tinha posses, então a gente está construindo um sistema econômico ainda 

ne? E tem que pagar aluguel e isso me preocupa também. Ainda que de fora eu possa enviar 

dinheiro, ou deixar dinheiro, mas me incomoda o fato de ela ter de se virar quanto... Minha 

mãe não tem empreendimento com nada em relação a evolução. Então é assim. Então se ela 

pagar o aluguel e tiver dinheiro pra alimentação em casa, então está bom! Ela não tem 

ambições de crescimento... Nem nada. Ela quer uma vida simples mesmo, e isso me 

incomoda, porque eu sei que se ela estiver fora estiver em dificuldade, pra onde é que ela vai? 

Como vai fazer? Então isso... Pesa bastante para eu não... Pesou muito para eu não ir para 

fora. Era uma época que eu estava totalmente decidido né. Me sentindo super sufocado dentro 

da cidade. Eu falei “não, eu preciso ir!” E acabei não indo por causa dela.  

Entrevistadora: Você falou para mim que quando sua mãe concebeu você ela estava neste 

relacionamento com o seu pai... E que depois ela rompeu. Como foi isso?  

PEDRO: Ele era casado. Ele tinha uma outra família. Aonde eu sei é minha mãe é uma pessoa 

muito orgulhosa, chega a ser um orgulho totalmente irracional. Então ela não conseguiu 

entender que seria necessário que ele ficasse perto até pelo lado financeiro. Criar uma 

estrutura pro futuro. Escola, faculdade... Eu nunca estudei em escola particular na minha vida, 

eu nunca tive a oportunidade. Eu consegui entrara na PUC. Eu fiz o curso de tecnologia, achei 

o curso fraco e sai por decisão mesmo. Mas eu consegui entrar sozinho, e eu comentei com 

ela “você podia ter se organizado até para poder pagar uma faculdade”, porque na época eu 

sai porque eu não conseguia pagar a faculdade. O curso não estava muito bom, e também eu 

não conseguia pagar... Então, nesse ponto eu acho que ela falhou. Ela foi muito tudo ou nada! 

Ou você me assume ou você sai fora. E na época me tio ameaçou “não você não pode vir 

visitar a criança. Você não vir e tudo.”. E, pelo que eu entendi, ele se sentiu ameaçado de fato 

e não conseguiu criar este contato. Não foi dado oportunidade dele criar este contato. 

Entrevistadora: e pra você como é isso? 

PEDRO: Eu não consigo definir. Aí a uns 6 anos atrás, uma outra namorada fez o comentário 

“Olha, você não tem interesse em procurar?” Falei, “não, não tenho interesse.”ela falou 

“vamos fazer o seguinte, eu vou ver o que eu consigo” ela tinha alguns amigos na policia 

civil. E aí por conta disso, ela iniciou uma investigação e conseguiu localizar, aí ela falou “eu 

acho que você não vai gostar muito da noticia” eu falei “ta morto já?” ela falou “já”. Mas não 

sabe o que aconteceu. Choca um pouco ne? Mas eles não tiveram certeza, até porque eu falei 

“não eu não quero ir a fundo.”. E de fato não sei me incomoda, eu tenho amigos que tem pais 

péssimos, que são pessoas péssimas! Então eu acho que é meio uma roleta mesmo. Acho que 

no meu caso talvez tenha influenciado, eu não sei quem eu poderia ter sido, se melhor ou pior 

se eu tivesse um pai. Mas é uma pergunta que eu me faço, mas que eu paro porque eu sei que 

no momento eu não consigo ter uma resposta. É eu acho que uma hora eu vou me perguntar se 

isso me fez falta ou não me fez falta. Mas eu não me sinto menosprezado, não me sinto... Meu 
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problema de auto estima não tem essa relação. Eu sei que de fato isso não tem. E eu acho que 

isso não me atrapalhou na minha trajetória não. Eu acho que minha mente conseguiu 

encontrar uma forma de fazer com que isso não existisse. Que esse paradigma fosse deixado 

totalmente de lado. É, montou uma estrutura, uma organização onde a figura “pai” 

praticamente não existe. Como se eu tivesse nascido só de uma única pessoa. Eu tenho essa 

impressão (expressão de quem conseguiu entender), porque é muito difícil eu lembrar. Tanto 

que eu não tenho ou que tenho essa questão, é muito difícil eu lembrar isso. E é muito difícil 

eu perceber que alguma situação... é... Isso me faz falta. Me faz falta, eu sou filho único, me 

faz falta um irmão mais no sentido da minha mãe do que eu mesmo. Porque eu tenho meus 

primos e tudo, mas em relação a isso não... Eu acho que não... 

Entrevistadora: É mais pela preocupação com sua mãe ne? 

PEDRO: É mais pela preocupação, é mais pela preocupação. 

Entrevistadora: E o parto da sua mãe? Como foi? 

PEDRO: Foi cesariana ne?! Mais de 4 Kg. (ri) não dava... Não dava não dava. Foi parto... Foi 

cesariana. 

Entrevistadora: E você, como foi seu desenvolvimento? Teve alguma dificuldade? Como foi a 

amamentação? 

PEDRO: Eu tive a melhor infância que um ser humano pode ter. Cresci no meio do mato. Não 

era interior, mas como falei, é um terreno chamado Zona Leste. Era uma região que tinha 

muito mato. Então tinha muito contato com animais, vivia no meio de rios... Como uma 

criança deve ser. Então o meu desenvolvimento como criança, e depois adolescência, apesar 

de ter começado a trabalhar muito cedo, mas foi perfeito. Eu não acho que tinha... Que teve 

alguma coisa que faltou não. Pelo contrário, é meu primo, ele tem 20 anos, ele nasceu em 

mais um lugar mais concentrado, é bairro, é apartamento e tudo, e o cara não vai nem comprar 

pão. Tem... Eu percebo que têm algumas... Porque pra mim é criança 18, 20... Eles têm essa 

coisa, esse medo de tudo. Os caras têm medo de tudo. A gente vai entrar na água e eles têm 

medo, a gente vai fazer um passeio eles têm medo, a gente quer fazer alguma coisa de 

aventura e eles, no geral, todos eles tem muito medo. 

Entrevistadora: E você? Tem medo?  

PEDRO: Nada! Eu acho que essa minha infância contribuiu muito. Nenhum! O que você 

imaginar de esporte radical eu já fiz! Só os de neve que ainda não deu porque eu não viajei, e 

eu sou apaixonado por adrenalina! Eu percebi que na época eu comecei a ficar viciado na 

descarga de adrenalina. Então eu comecei a buscar muito situações onde eu pudesse ter. E eu 

comecei a criar situações que não tem nada a ver com o perigo só para sentir a pressão. 

Exemplo: estou dirigindo, se tinha alguém atrás de mim muito colado eu tinha uma descarga 

de adrenalina. E eu comecei a sacar que isto era uma tentativa de estar sempre no estresse, na 

emoção, no meio da bagunça, da confusão. Sempre estar desafiando e sendo desafiado. Eu 

tive essa impressão durante um tempo. Depois eu fui percebendo que era uma paranóia 

enorme ficar o tempo todo achando que tudo é um desafio e eu desencanei. Mas essa parte da 

minha infância eu acho que teve muita contribuição sim. Essa veia assim de não ter medo de 

nada, de desenvolver, e tudo.  
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Entrevistadora: Tinha algo que você era muito apegado quando criança? 

PEDRO: não, eu acho que não...  

Entrevistadora: Chupeta, paninho.. 

PEDRO: não. Soltei cedo a chupeta. Acho que com uns 2 ou 3 anos. Não era apegado... A 

morte da minha avó em 2006 foi muito pesado, foi muito difícil pra mim 

Entrevistadora: Você tinha quantos anos? 

PEDRO: Tinha 20 e... acho que 22?! Por ai... Foi muito difícil. A expressão que se diz né: 

morre um pedaço de você. É verdade! Morre mesmo! Eu sei que eu não vou conseguir chegar 

a ser feliz como eu era antes disso acontecer. Foi numa coisa que realmente me abalou 

bastante. Você aprende a conviver ne? Você não consegue aceitar né?! Mas é uma coisa 

também que eu evito pensar. É raríssimo os momentos que eu consigo pensar assim, que eu 

paro pra pensar. É um trabalho ne? Trabalho de aceitação de... é... Hoje eu até consigo falar e 

tudo, mas foi muito difícil. Durante um tempo foi muito difícil. Mas ainda to trabalhando 

sobre isso. Não é uma coisa definida. Talvez trabalhe para o resto da vida ne? Não sei.. 

Vamos ver... 

Entrevistadora: E você estudou na infância? Tinha escola onde você morava? Como era? 

PEDRO: (ri) Eu não morava bem no meio do mato né, tinha a civilização. Mas meu estudo foi 

muito fraco, eu estudei em escola pública, a gente sabe como é ne? De La pra cá não mudou 

nada! O que eu consegui de estudo foi sozinho lendo, curioso mesmo... Lendo livro, internet, 

revista... Lendo... Sei lá! E tem coisa que eu aprendi que eu nem lembro como aprendi, foi 

meio que sozinho mesmo assim. 

Gosto muito de computador! Uso a ferramenta, e é uma coisa que eu aprendi sozinho. 

Praticamente peguei um dia, comecei a mexer e foi embora. 

Entrevistadora: E amigos? 

PEDRO: Am... Eu acho que assim, eu tinha muito mais amigos, lógico, quando era mais 

novo. Mas eu acho que eu só fiquei mais seletivo. Ou mais chato! Não sei... Mas eu tenho 

poucos amigos. Agora eu tenho um problema sério com amigos, eles morrem! É sério! Tem 

um amigo meu que El falou assim “meu, eu vou parar de ser seu amigo cara!” Porque eu 

tenho 7 amigos que morreram. E eram amigos muito bons! Amigos, amigos (fala com 

bastante ênfase)! Amigos mesmo! Eu tinha 21, 23, 24, 25 e 29 anos. Essas foram às datas em 

que eles foram embora. O último agora, recente, foi de uma empresa em que eu trabalhei. É... 

A gente se tornou amigo muito intenso, foi muito absurdo! Eu namorei a irmã gêmea da 

mulher dele. Foi assim, a gente ficou muito, muito amigo! Tudo batia! O jeito de ser, a veia 

cômica ácida absurda que eu tenho, pegou com ele. Eu chego a ser maldoso e ele também era 

às vezes (ri). E ele ficou doente, teve um câncer nó fígado, e ele ficou doente e em 6 meses ele 

morreu. Participei do tratamento, corri com ele pra médico, então esse foi meu ultimo amigo 

que morreu. Então eu tenho essa impressão. Eu acho que isso é uma coincidência, é obvio que 

eu acho que não... que isso não tem a menor condição. Mas os meus grandes amigos morrem 

mesmo! As pessoas com quem eu crio uma relação muito forte assim! E isso desde criança. 

Eu tinha... Quando eu tinha 13 anos, meu amigo de infância, ele tinha meningite e morreu. Da 
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turma ele era o meu melhor amigo. De todos eles! E depois, na adolescência, um outro amigo 

meu também, morreu assassinado. A gente teve uma relação de amizade intensa assim, 

durante um curto período de tempo assim. Ele também... Isso vem acontecendo assim. E hoje, 

eu trabalho em casa, montei um escritório na minha casa, e hoje eu trabalho sozinho, e eu 

acabo não tendo muita relação com o mundo exterior, é fato! Eu compro as coisas de fora, eu 

vendo pela internet. Que relação você vai conseguir? Com quem? Então eu tenho meus 

amigos que vã em casa, são alguns, são poucos! Ma seu tenho uma família grande, são minhas 

mães, são meus tios, tem meu primo minhas tias, e eu me dou bem com todo mundo. 

Mas eu, claro que eu gostaria de ter mais amigos, mas pelos meus estilos de vida, meu estilo 

de trabalha, é fato que... Probabilidade! Contato social bem reduzido. Diminui assim né! Você 

não sai, você ne? Eu, como não gosto de sair em São Paulo, eu não gosto de São Paulo. Então 

eu não saio muito pra balada, não sou de fazer balada, não sou muito freqüentador noturno e 

tudo. E também tem esse lado que eu comentei, no inicio da nossa conversa, que se eu vou 

pegar o metro com alguém dependendo de com quem eu vou pegar eu fico desesperado 

porque eu não sei se eu vou conseguir ficar com aquela pessoa durante 40 min, ouvindo o que 

ela tem para falar, é... Minha mãe fala assim “Você tem excesso de inteligência e isso é uma 

burrice” E ela tem toda razão! Entendeu? E sinceramente eu não acho que é excesso de nada! 

Não acho mesmo! Não é modéstia, não é uma autodefesa. Não me acho mais inteligente do 

que ninguém. Mas tenho essa percepção que é difícil encontrar alguém compatível. Vamos 

colocar dessa forma... Porque isso cria, lógico, uma diferença de relação. 

Entrevistadora Ta. E isso te trouxe alguma dificuldade com trabalho? 

PEDRO: Sim, muito! Hierarquia! Nunca aceitei hierarquia, nunca aceitei... Sou extremamente 

educado, e sou extremamente agressivo se eu sentir que você me incomodou. Ontem um 

amigo meu estava comigo por coincidência no centro, e eu estava distraído mexendo no 

celular e falei com ele “Junior, aperta o terceiro, por favor.”, tinha uma senhora no elevador e 

ela falou desse jeito “O que você vai fazer no terceiro andar?”. Eu estava mexendo no celular, 

eu nem medi que era uma senhora e tudo, eu falei “Não é da sua conta” (ri). Aí ele falou 

“Cara, você não viu? Era uma senhora, e você é muito grosso...” Então eu tenho que melhorar 

isso! Esse meu lado assim.  

Se eu sentir uma afronta, eu não faço medição. Mas não é com violência física! Sou 

totalmente contra violência física. Pra eu me envolver numa briga é difícil, entendeu? 

Entrevistadora: Já se envolveu? 

PEDRO: sim, mas mais de criança, de adolescente. Eu não tenho essa questão de... Mas eu 

tenho essa dificuldade de aceitar uma afronta, uma ordem. Se eu sentir que você está tentando 

me dominar, ferrou! Em relação com namorada sempre foi essa dificuldade, entendeu? 

Entrevistadora: Como que foi primeira namorada? O desenvolvimento desses 

relacionamentos? 

PEDRO: primeira namorada foi difícil, porque ela namorava outra pessoa e eu tive que tirar 

ela. E foi o grande amor da minha vida e é até hoje! É, infelizmente –ou pra ela felizmente- 

ela namora, está casada, parece que está muito bem e eu também não procuro saber. Mas de lá 

pra cá sempre tive essa dificuldade em aceitar um relacionamento normal... Não é 

relacionamento normal. É, sei lá, se hoje eu quero sair para tomar uma cerveja com meus 
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amigos eu não aceito que alguém diga que eu não vou, ou que volte cedo... E se me ligar 

ferrou! Porque eu tenho caráter: eu estou namorando, eu te respeito, eu tenho admiração por 

você, eu não sou sacana! Então, eu não acho que eu precise de desculpas para trair. Porque o 

grande problema de – não sei se eu estou cometendo uma bobagem – mas o grande problema 

de relacionamento é o lance da confiança, as pessoas têm muito medo de serem traídas... 

Claro que eu também tenho ciúmes, tenho essa vertente e isso é normal, mas eu tenho essa 

dificuldade em aceitar que alguém diga o que eu tenho que fazer. Então dificilmente eu 

consigo ficar muito tempo num namoro assim. É muito raro, eu conseguir ficar... sei lá... Eu já 

fiquei 10 anos com uma pessoa, foi um bom tempo! Só que ela era mais velha e ela 

compreendia essa questão! Ela compreendia esse lance, esse espaço, vamos dizer assim! 

Ainda que fosse muito ciumenta, mas ela compreendia esse espaço que eu tenho que ter. E 

que eu acho que todo mundo tem que ter ne? 

Entrevistadora: e como eram os rompimentos? 

PEDRO: (silêncio, suspiro) Ah, num eram muito agradáveis neh? Durante um tempo eu fui 

um cara muito ciumento. Foi aonde eu comecei a perceber como é ruim que as pessoas sejam 

assim. Eu mudei esse jeito. Hoje eu penso assim porque eu vivi isso! Eu era um cara muito 

ciumento, muito possessivo, com uma namorada que eu tive. Não foi a primeira namorada, foi 

depois de alguns anos. Eu percebi que é uma... um... um comportamento idiota, e eu mudei 

isso em mim, e por isso que eu acho errado que as pessoas tenham. Mas eu não... Não tenho 

nenhuma dificuldade em relacionamento assim, no sentido de levar numa boa. Aliás, eu tento 

levar numa boa ne?! Eu tento fazer com que seja o mais natural possível. Então que cada um 

vá pra um lado mesmo, não tem problema que cada um tenha os seus compromissos, seus 

amigos, quer ir num lugar que eu não queira ir, diferente, quer sair a noite... E parece que as 

mulheres não vêm aceitando muito bem isso... Porque as vezes eu comento com pessoas que 

eu to saindo assim, uma semana, “ah, pô, eu vou em tal lugar ali” “ah, eu não vou não...” 

“mas eu poso ir?” “claro que você pode ir”. E acham que é um desprendimento, e não é um 

desprendimento, é uma... uma certa forma de pensamento... “Pô, mas e se eu te trair?”, “não, 

mas então você num... A questão não ta aí, a questão é a seguinte: você já tem essa índole! 

Mal caratismo já é seu. Então você quer uma oportunidade? É isso? Porque eu não vou poder 

estar ao seu lado 24h por dia”. 

Então assim, é, essa questão é difícil. É difícil que as pessoas aceitem que você... Acham que 

você não está nem aí! Resumidamente falando. E não é verdade (silêncio) 

Entrevistadora: E pra você foi difícil essa questão do relacionamento? Foi na adolescência que 

você teve essa primeira namorada?  

PEDRO: Foi 

Entrevistadora: Você tinha quantos anos? 

PEDRO: 16... 

Entrevistadora: E foi difícil? 

PEDRO: O rompimento foi terrível! Foi terrível! Hoje eu me pergunto uma coisa que eu 

deveria ter me perguntado: se eu tomei ela de alguém, alguém ia tomar ela de mim... Porque, 

é... É assim... também a gente era muito novo ne? Ela também... E ela traiu o cara pra ficar 
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comigo, era automático que ela fosse fazer isso comigo. É uma questão dela. É o caminho, é a 

personalidade dela. E hoje eu percebo isso. Tanto que quando eu conheço alguém em balada 

assim, que raramente eu saio, que ela tem um namorado, alguma coisa, eu não deixo ir pro 

próximo passo. Dou telefone errado e tudo, porque eu sei que é fato! Num descontentamento 

que a pessoa vai ter comigo ela vai fazer igual! E talvez não seja assim, não sei. Mas, eu 

quando não to legal no meu relacionamento eu chego e converso. É as vezes a pessoa percebo 

e “o que que foi?” “oh, é isso, isso e isso...”. E, esse rompimento foi drástico. Mas eu acho 

que é coisa de adolescente, eu não levo muito isso em consideração! Mas o que chamam amor 

né? Isso eu só senti por ela. Ponto! Durante... Não sei, sinceramente, quantas pessoas mais eu 

conheci. Mas eu não consegui sentir igual. Talvez seja paixonite mesmo de adolescência, 

talvez seja uma questão que eu tenha que trabalhar. Mas foi difícil gostar de verdade de 

alguém! Isso é fato! 

Entrevistadora: Houve envolvimento sexual com ela? 

PEDRO: sim, sim. Foi minha primeira namorada mesmo! Talvez por isso tenha sido mais 

marcante ne? 

Entrevistadora: E foi tranqüilo pra você? 

PEDRO: foi normal, foi ótimo! Tinha tido uns namoricos um pouco antes, mas 

relacionamento sexual só com ela mesmo. Mas foi tranqüilo, nada traumático, nada que eu 

não tenha gostado, ou que ela não tenha gostado. Mas pelo contrário, foi perfeito. Como... 

Muita gente eu escuto falando que foi traumático, principalmente pra mulher, mas o meu não 

foi não, foi normal! Foi positivo. 

Entrevistadora: E você na adolescência, como era? Porque o corpo muda muito... e tal, você 

se aceitou numa boa, você tinha dificuldade? 

PEDRO: não, aceitação normal! Eu era muito de estar, eu era quase praticamente um atleta 

porque eu andava de skate todo dia! Eu ia pra praia todo final de semana! Surfava todo final 

de semana! Eu corria, eu... Então assim, meu desenvolvimento tanto na parte sexual, nesse 

sentido, quanto o corpo em si, foi perfeito! Normal! Um adolescente ativo! Comecei a 

trabalhar muito cedo! Eu odeio tanto São Paulo porque eu conheço São Paulo! (ri) Eu era 

office-boy! Eu andava a cidade inteira! E como eu era pobre, eu economizava na condução 

pra poder segurar a grana pra poder gastar. Então eu andei muito por São Paulo! Eu conheço 

São Paulo! Então eu acho que eu odeio tanto por que eu conheço São Paulo! 

Entrevistadora: Não conhece só o centro 

PEDRO: É, as pessoa têm uma visão muito rede globo ne de São Paulo assim! Os pontos 

turísticos, as coisas bonitas. E, é uma cidade que vai do jeito que dá ne? Mas em fim, não 

vamos entrar nesta questão! Mas foi normal, meu desenvolvimento. 

Entrevistadora: E com a família, como era? 

PEDRO: Normal! Minha família é maluca! Somos descendentes de espanhóis. Todo mundo é 

explosivo, todo mundo é maluco, mas todo mundo se gosta muito, se ajuda muito. É normal, 

não tem... as dificuldades de qualquer família. Não tem não! 
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Entrevistadora: E esse papel que você assume com sua mãe enquanto pai da sua mãe, é desde 

de? 

PEDRO: ah, desde muito cedo! Desde adolescente que eu percebo essa... No começo eu batia 

muito de frente com isso. Eu não aceitava então eu brigava muito com ela. Então as atitudes 

que ela tinha eu ia pra cima, brigava “não você não tem que fazer”. Depois eu fui percebendo 

que é o jeito dela e hoje eu aceito muita coisa! Então eu deixo que ela d6e as cabeçadas dela... 

É.... ela tem, ela tem, ela tem vários problemas assim. Agora ela está com fibromialgia, então 

ela não está legal, não está no centro dela... Esta tomando remédio. Hoje era meio dia ela me 

falou você tem consulta ne? Você não está atrasado? “mãe, é só ás 4 da tarde! Eu vou de 

metrô, se não de carro você não anda”. Aí então ela têm essas desconexões de tempo, de 

noção das coisas, ela tem! 

O meu monitor é sensível ao toque, as vezes ela senta para usar, você pode explicar 50 x pra 

ela, ela não vai decorar. Ela não decora! Então tudo isso, só estou dando exemplos bobos, mas 

são... pô, aí eu penso, se isto não está conseguindo pegar, imagina se eu não estiver perto 

entendeu?  

E eu tenho essa sensação de que realmente eu precise estar perto... Eu vou ser sincero, eu 

quero deixar uma estrutura financeira montada. Depois eu vou fazer... Eu digo, desde criança 

eu tenho uma única idéia na minha vida: viajar o mundo! Eu adoro viajar, eu não viajo mais 

por isso. Por decisões erradas e tudo, e é o que eu vou fazer da minha vida! Eu não tenho 

pretensões de estabelecer... Eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero criar raiz 

em nada! Não quero conquistar bens e pra ter uma conta bancária enorme e de domingo ir 

jantar, sei lá, no jardins e achar que eu cheguei onde eu queria, sei lá! Não é isso! Eu quero 

viajar o mundo mesmo! Aliás eu só estou buscando um tratamento pra zerar as minhas dores 

pra poder realmente viajar o mundo assim. E juntar uma grana, e curtir, conhecer. E eu 

preciso deixar uma estrutura montada pra ela. Eu preciso deixar uma casa, deixar alguma 

coisa pra que pelo menos eu consiga ficar bem entendeu? 

O namorado dela é um cara, ele vai viver 200 anos! Ele é muito sossegado! Ele é um cara... é 

meu amigo, mas ele é muito sossegado! E eu sei que ele também não vai conquistar essa base 

financeira, ele não vai conquistar! Então também não dá pra deixar as coisas na mão dele por 

que dali não vai passar. Não adianta muita coisa. Então eu tenho essa impressão, se eu 

conseguir pelo menos isso já dá pra eu tentar começar minha vida. Porque eu tenho a 

impressão que eu preciso viver a minha vida. Eu não vou conseguir, eu sei que vai chegar 

uma hora que realmente de fato eu vou estourar. Eu vou sair andando mesmo, literalmente. Eu 

tenho essa impressão mesmo, eu me conheço. Enquanto eu não montar a estrutura eu não me 

sinto a vontade para deixá-la sozinha não. Eu não consigo, eu acho. É, uma culpa acaba me 

puxando sempre. 

Entrevistadora: Você fala de uma relação com o sagrado, desde o começo, muito grande. 

Como seria esta relação, como começou? 

PEDRO: Sim! Começou na adolescência, quando nessas excursões do bairro a gente ia para 

Aparecida do Norte, todo mundo acho que já foi uma vez ne. E eu tive este contato, e eu 

acabei tendo esta admiração. Tendo essa sensação de que há algo ali. E eu vinha já nessa linha 

de crença e tudo, e num momento de muito desespero, estava muito doente, com a garganta 

muito doente, estava muito inflamada, e daí eu fiz o pedido e fui atendido. E acho realmente 

que daí houve sim uma intervenção. É... Não consigo deixar de acreditar neste lado da vida. É 
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muito difícil eu conseguir acreditar, é... desvincular! Eu tenho vários tipos de sonhos nessa 

questão, é, eu já tive sonhos onde eu sei que não é deste mundo, era um outro mundo. É... E é 

difícil explicar isso pra uma psicóloga, eu sei disso. Mas eu sei que era lá! Eu sei as pessoas 

que estavam lá, é todas elas já tinham morrido e nós estávamos numa segunda fase. E eu sei 

onde era isso! Então eu tenho muito, muito esse lado sim, de ver a vida pelo lado mais da 

religião, do espiritual. Talvez tenha, nesse meio do caminho, desse meu tratamento espiritual, 

a minha mente tenha entrado em confronto com a minha fé e uma tenha atrapalhado a outra. 

Talvez eu não tenha conseguido... Eu tenha desenvolvido o necessário para conseguir a cura 

através deste caminho, MS no meio do caminho a dúvida bateu e eu posso ter me perdido 

nesse meio, no meio desse caminho aí. Mas a minha relação com este lado é muito forte. 

Entrevistadora: E, doenças além dessas que você falou? Da garganta e da dor? Tem alguma 

outra história? 

PEDRO: Não, nenhuma! 

Entrevistadora: como está sua vida hoje? 

PEDRO: É, assim, estou muito satisfeito com essa questão da minha doença, dessas dores e 

tudo. Me isolei muito das pessoas, no geral principalmente de relacionamento. Meu ultimo 

relacionamento durou 10 ano e não acabou muito bem. Não dá pra te contar tudo que ela fez, 

mas ela fez uma coisa muito grave, com minha família e tudo. E não deu pra segurar a onda. 

Não acabou muito bem. Eu acabei me isolando um pouco em relação a isso. Me incomoda a 

falta de sair com mulheres diferentes e tudo. Não necessariamente por nada, mas para sair, 

para conversar para tomar alguma coisa e tudo... Eu tinha muito isso. Eu saia com muitas 

pessoas! As vezes não tinha nada! Só conhecia e saia... Então eu sinto falta disso. E quando eu 

trabalhava fora, durante até 2005 eu trabalhei fora. De 2005 pra frente eu montei meu 

escritório e passei a não trabalhar mais fora. Mas quando eu trabalhava fora eu conhecia muita 

gente, principalmente mulheres. E isso era legal! Eu achava isso muito legal! De sair, pra 

conversar e tudo. E isso me faz falta hoje. Muito! Eu estou insatisfeito com isso, e eu não vejo 

como... Se não sair eu não vejo como... Internet não me atrai nesse sentido, pra mim não é 

assim que funciona! Eu nem tenho facebook, eu acho uma tolice! Não as pessoas tolas, eu 

acho uma tolice ter, eu acho uma ferramenta pra mim sem sentido. E não acho que é por ai 

que vou conhecer gente. Que seja interessante pra mim. Isso me incomoda. Me incomoda o 

fato de não estar conseguindo ter tantos amigos, contato com os amigos, e essa solidão de 

trabalhar sozinho no escritório, isso realmente incomoda. Incomoda...  

Então num grau de satisfação e de felicidade hoje estaria ali na casa dos 3, dos 4. Entendeu? 

Só que eu sou muito marrudo para assumir uma depressão. Ainda que ache que todo mundo 

tem um pouco. Mas, por aí... 

Entrevistadora: Faz mais ou menos uns 9 anos então que você trabalha em escritório, é isso? 

PEDRO: Isso! É, eu comecei em 2005, 9, é... por aí... Isso, mais ou menos isso.  

Entrevistadora: e faz esse tempo todo que você está insatisfeito? 

PEDRO: não, não, porque eu estava namorando essa pessoa. Então a gente acabava saindo 

bastante. Eu saia com os amigos dela. Terminou a uns 2 anos. Conheci algumas pessoas 

depois. Mas nenhum namoro. Mas eu acho que isso não teve relação com ela não. É uma 
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ponte muito simples. Eu trabalhava fora eu conhecia gente, comecei a trabalhar em casa parei 

de conhecer gente! Ponto! Eu acho que ela não teve relação. 

Mesmo porque quando terminou, terminou de uma forma pra mim tão... O que ela fez foi tão 

grave que pra mim ela não existe. Eu preferia que tivesse sido uma traição, pelo menos eu 

tinha alguma coisa pra sentir (ri). Porque eu não sinto nada por ela, é um assunto resolvido. 

Mas essa falta de contato com pessoas, tanto amigo quanto tudo, eu acho que está relacionado 

sim ao meu estilo de vida, meu trabalho... Está totalmente ligado! 

Entrevistadora: Você falou que sua dor surgiu a 5 anos né? 

PEDRO: Não, surgiu a mais tempo! Surgiu em 2000, 2001... Ela veio evoluindo. 

É, eu ganhei muito peso também durante esse tempo, quanto mais dor eu sentia, menos eu 

conseguia fazer, e fui ganhando peso, e o próprio peso influencia na dor né? O doutor 

comentou que não é legal e tudo, mas ela vem crescendo desde então, sim! 

Entrevistadora: Você associa com alguma coisa da sua vida? 

PEDRO: Am... Não, não sei... Eu já pensei sobre isso... não! Eu associo que em momentos de 

estresse, claro que eu sinto um pouco mais de desconforto. Uma situação de ficar nervoso, até 

uma briga de transito, eu sinto que eu fico um pouco mais sensível a dor sim! Claro! 

Entrevistadora: seriam momentos em que ela piora?  

PEDRO: Ela piora, ela incomoda bastante. Mas não digo que isso é a origem. E ás vezes eu to 

numa boa, não aconteceu nada e eu acordo com uma dor muito ruim. Acordo com uma dor 

insuportável. E não tem nenhuma relação com nenhum acontecimento anterior. 

Entrevistadora: E como você compreende sua dor?  

PEDRO: as vezes eu tenho a impressão, como eu tenho esse lado religioso, esse lado com o 

outro lado da vida, vamos dizer assim, as vezes eu tenho a impressão que é uma espécie de 

caminho, um espécie de destino temporário, castigo, penso nisso. Mas também não sei se é 

uma auto-desculpa né? Eu fico... O cérebro fica tentando encontrar formas de te dar alguma 

coisa pra você: ta bom! é isso que você quer? Pra você se acalmar? Ta bom! É por causa 

disso! 

Eu penso nisso. Penso que... porque até pelos meus diagnósticos até o doutor comentou, não 

tem muito uma relação, não é um caso... Minha coluna não é torta, não é escoliose, não é um 

caso de... É... ele até comentou até – claro que o diagnostico do doutor é preciso – É uma 

artrose e tal, uma inflamação, mas parece que é realmente ela é do nada! Absolutamente do 

nada! Não tem nem um evento anterior que eu tenha feito para de repente ela ter 

desencadeado. Então eu penso nisso sim! Por quê? Por que que eu tenho? Entendeu?! E claro, 

não sei a resposta, mas, eu caio por estas vertentes, esse tipo de pensamento.  

Entrevistadora: Ela significa então esse caminho pra você ne? 

PEDRO: É... Talvez sim... Talvez. Mas eu só vou conseguir se eu chegar até o final dele, e 

ver se era um caminho ou não. Ou se de repente foi um tratamento incorreto. Entendeu? Se de 
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repente fora diagnósticos incorretos. O doutor comentou que o tratamento de tração que fiz 

com um médico a 2 anos atrás é incorreto... E é um médico conceituado e tudo. Apesar de ser 

novo, ele é um rapaz bem novo, mas ele tinha já uma estrutura né, pra diagnosticar. E ele 

passou um tratamento incorreto. Então talvez até agora eu só tenha tido um azar! De repente 

ainda não teve a chance de ter um tratamento correto! Vamos tentar! Se eu perceber que 

melhorou talvez tenha sido isso... Ou não... Eu tenho que realmente seguir este caminho... não 

sei... 

Entrevistadora: E do seu tratamento? Como é pra você? Você costuma seguir o tratamento? 

PEDRO: Eu sigo, sigo sim! Eu fiz essa fisioterapia durante 6 meses religiosamente, 2 vezes 

por semana. É, eu tenho facilidade para compromissos. Eu não tenho facilidade com ordens, 

mas eu tenho com compromisso e organização. Então se eu tiver que fazer uma coisa, se eu 

disser pra você que eu vou fazer eu vou fazer! De um jeito ou de outro! Então, eu sigo sim, eu 

sigo sim o tratamento.  

Entrevistadora E para você os tratamentos significam o que? 

PEDRO: (suspiro) É sempre uma esperança! É sempre uma, uma porta aberta em relação a 

alguma coisa. Significa só uma, uma... Eu estou fazendo alguma coisa por mim mesmo né? 

Estou tentando! Mas é só de fato uma esperança. Não consigo falar “não, agora eu vou chegar 

lá e vai ser agora definitivo! Não consigo ter essa fé, vamos dizer assim! Que, de fato agora 

vai né? Eu fico tentando... Simplesmente tentando... 

Entrevistadora: Teve alguma coisa psiquiátrica? Algum tratamento psicológico? 

PEDRO: você quer minha opinião sincera? Todo mundo que eu conheço devia fazer terapia, 

sério! Olha, não sou médico, mas a vida da gente é difícil, as coisas são... Todo mundo 

deveria. Eu acho que eu também deveria. Mas eu tenho as prioridades, como eu  

Tenho essa nova fase no tratamento eu acho que isso vem primeiro. Depois eu penso sim em 

fazer uma terapia! Sim! 

É, agora se você me perguntar porque que eu quero fazer terapia, não sei! Não sei de fato! 

Não tem nada que está me incomodando, talvez se eu não tivesse essas dores e tudo talvez eu 

não quisesse fazer! Ou talvez eu fizesse só por hobbie mesmo. Mas eu nunca fiz. Não fiz 

ainda! Tentei fazer com a na orada de um amigo e ela falou “pelo nível de relação que a gente 

tem fica difícil.”. E não durou muito tempo assim, foi 1 sessão.. Foi mais um bate-papo do 

que uma sessão mesmo, de fato. Mas eu tenho curiosidade de fazer. Ok! 

Entrevistadora: medos? Você falou que você não tem medo do esporte radical e tal... mas 

você tem algum medo? 

PEDRO: (silêncio) Eu tenho muito medo das pessoas que eu amo, da minha família de irem 

embora. Talvez pelo fato da minha avó ter falecido, foi a única pessoa que eu tive que eu tive 

uma ralação muito próxima, que foi embora, que faleceu de fato. É, eu tenho muito medo 

disso... Sim, sim! Tenho um... Eu penso muito se minha mãe faltar pra mim, se o meu tio 

faltar... Isso são coisas que.. Mas é claro que todo mundo tem esse tipo de medo. Mas eu 

tenho uma questão assim, não me incomoda o medo, me incomoda o que eu vou fazer com 

ele. Eu desenvolvi isso muito cedo! Claro que eu sinto medo! Não tenho essa coisa alfa ne?! 



207 
 

 

De “ah não, não tenho medo de nada!” Claro que eu tenho! Mas nada me impede de fazer! 

Então, tirando isso, essa relação afetiva com a minha família, eu acho que é o único medo que 

eu tenho, de fato! Eu não tenho nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de coisa que você fala 

“vamos fazer? ”, “não, isso não consigo fazer”. É... Não tenho, eu não tenho essa questão eu 

não tenho. É muito bem resolvida pra mim. O meu primo, eu pego isso como laboratório, ele 

tem 20 anos e, na minha opinião, ele é homossexual. E eu to vendo o tormento que ele ta 

passando, e isso é medo! (silêncio) Acho que isso é a resposta! A sua pergunta ela queria 

evocar essa resposta, e eu te dou essa resposta baseado no que eu vejo nele, e aquilo é medo! 

Tem medo da vida, medo de tudo. Não está preparado pra nada, é totalmente travado e esse 

tipo de coisa eu estou numa boa. 

Entrevistadora: Você enfrenta seus medos... 

PEDRO: Sim, eu sou bem resolvido com isso, nada me incomoda, nada... é... Nada me 

incomoda! Em relação a medo. Nada que eu vá fazer, não tenho nenhum tipo de medo! Não 

tenho medo de sair na rua, não tenho medo de dirigir, não tenho medo... Nada! Tenho esse 

medo contido da minha família. Mas é claro que é normal! Apesar que eu tenho amigos que 

não tem relação com a família nenhuma. Não ta nem ai quem vai morrer, quem não vai 

morrer. Mas me apavora a idéia de perder essas pessoas assim. Isso é muito... Não sei lidar 

com isso. 

Entrevistadora Ok Pedro! É isso! 

PEDRO: É isso? Espero ter contribuído!  

 

 

 

Folha de Análise do TAT Pedro 

 

 

História n.o: 1     Figura no. 1 

1.Tema: Quando. É o q ele quer. 

TL:  

TT: 2’44’’ 

 

HISTÓRIA:  

Um garoto e um violino... É isso? Eu acho que é um violino. Ele está abandonado e se sente 

um pouco confuso com o que fazer com aquele objeto. Mas ele sabe operar, e a expressão 

dele não é de “o que eu vou fazer?”, mas “como eu vou fazer?”. E eu acredito que ele espera 

uma solução externa para conseguir. Eu não sei se ele quer tocar o instrumento de fato. Parece 

que ele conhece o instrumento, o objeto. Mas ele não quer tocar, não quer usar como 

instrumento musical. Mas aquilo é importante pra ele. Ele sabe que é uma coisa que vai 

mudar a vida dele.  

Vou tentar não usar linha de raciocínio. Não deixar fluir. Estou tentando interpretar o 

momento dele. 

 

Inquérito: 

Ele vai tocar, mas vai demorar um tempo ainda pra ele conseguir. Ele sabe tocar, ele toca o 

instrumento, mas naquele momento ele não esta conseguindo. Ele acha que ele precisa de 
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alguma motivação. De alguém ou alguma situação. Por isso ele não consegue.  

É uma motivação emocional. Um sopro da vida, ele precisa de... Não é de alguém vindo 

ajudá-lo, ele precisa de uma energia não palpável, digamos assim. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Um garoto que 

está abandonado e 

se sente confuso 

com o que fazer 

com seu violino. 

Apesar de saber 

“operá-lo” não 

sabe como o fará, 

e espera uma 

solução externa 

para isto. 

Não quer utilizar 

como instrumento 

musical. Mas 

“aquilo” é 

importante para 

ele e vai mudar a 

vida dele. 

Situação de alguém 

que está abandonado e 

que se sente confuso 

em como “operar” um 

instrumento com o qual 

está habituado, pois 

sabe que está diante de 

uma situação que 

mudará sua vida. Não 

quer “operar” os 

instrumentos que tem 

do modo que 

usualmente são 

“operados”. Espera 

uma solução externa 

para seu conflito. 

 

Se está abandonado 

sente-se confuso para 

fazer algo (mesmo que 

já esteja habituado). 

Mesmo se sabe o que 

fazer não sabe como 

fazê-lo. 

Se está diante de uma 

situação que mudará 

sua vida, fica confuso. 

Se está confuso, espera 

uma solução externa. 

 

   

Abandono – “Ele está abandonado” 

 

Sensação de confusão – “sente um pouco 

confuso com o que fazer com aquele objeto” 

 

Falta de recursos internos – “ele espera uma 

solução externa para conseguir” 

 

Paralisação – Não dá uma resolução na 

associação livre 

 

Conflito – “ele não quer tocar, não quer usar 

como instrumento musical. Mas aquilo é 

importante pra ele.” 

 

Operar remete ao tratamento de sua dor, ele 

não sabe como tratar sua dor. Uma das 

possibilidades é com a cirurgia espiritual, da 

qual já fez uso, e a outra é o tratamento que 

está realizando agora. 

Assim como ele pontua que o menino está 

habituado ao violino, ele também pontua que 

está habituado à sua dor, e está em período de 

mudança de tratamento, após longos 

tratamentos errados. 

 

Negação – “não deixar fluir” 

  

Dificuldade com mudanças – paralisa diante de 

“uma coisa que vai mudar a vida dele.” 

 

Dificuldade de fazer o que necessita ser feito – 

“aquilo é importante pra ele. Ele sabe que é 

uma coisa que vai mudar a vida dele.” 

 

2. Herói 

Idade: criança  Sexo: masculino Vocação: tocar violino 

Interesses: Saber como tocar o violino  Traços: abandono, confusão, insegurança,   

Adequação: Fraca Imagem corporal e/ou auto-imagem: Confuso, abandonado, 

Capaz 

3. Necessidades do herói: 
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Necessidades comportamentais do herói: necessidade de saber como fazer; 

necessidade de decidir, necessidade de receber uma solução externa; necessidade de 

delegar; necessidade de mudar a vida 

Influência dinâmica: insegurança 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: sopro de vida, energia não 

palpável (introduzidas no inquérito) 

Implicando necessidades de ou para: impulso para agir, auxílio externo 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:    ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m: X f:    ) são vistas como: inseguras,  dependentes do 

ambiente externo  e a reação subjetiva é: paralisação 

6. Conflitos subjetivos: agir X não agir; desejo X obrigação 

7. Mecanismos de defesa: projeção, negação, racionalização 

8. Ansiedades: medo, abandono, incerteza 

9. Adequação do superego: Fraca 

10. Integração do ego: Fraca 

* operar -> corpo em evidencia 

 

 

História no: 2     Figura no. 2 

1. Tema: Eu ainda não sei (uma coisa muito particular)  

TL: 11’’  

TT: 3’19’’ 

 

Aqui não consigo entender se é uma forma dela voltar ou de estar partindo. O que é 

interessante é que ela é indiferente as pessoas que estão ao redor. E as pessoas são indiferentes 

a tudo. Umas as outras, ao lugar que elas estão... Inclusive o animal é indiferente. Ele também 

não tem interesse na situação. Criou um universo particular de forma que alguma coisa 

acontecesse para que todos tomassem uma ação. Todos estão esperando um acontecimento 

externo que pudesse mudar sua vida. Algo que não vai vir. Vejo uma falta de esperança muito 

grande aqui.  

O ambiente é muito interessante. Tem uma paisagem de fundo, mas não cria uma situação 

real. Uma casa, uma arvore, um campo... Ainda que isso pareça um campo... Não representa 

uma estrada para onde você seguir. 
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Por outro lado pode se criar a impressão de que ela é filha dessa mulher e essa mulher tem seu 

esposo, e a presença dela como filha não é interessante. Não é muito amada, vamos dizer 

assim. Por que a mãe também não se entende como mãe na missão de mãe... Muito menos o 

pai. Talvez seja por isso que o animal esteja indiferente em relação a eles. Talvez seja um 

lugar morto. Tenho essa impressão. 

 

Inquérito: 

É um caminho, vejo como um caminho um lugar que você possa passar, mas que não vai te 

levar a lugar nenhum. Em absoluto. É uma falsa impressão de ser um caminho a se seguir. 

Mas não é. Só quem está vendo o caminho é a moça. O fato dela não ter seguido ainda, 

remete a essa questão do começo, mas só ela consegue ver o caminho. A paisagem que os 

olhos dela vêem é muito maior do que o que eles estão vendo. 

Será uma saída pra ela. Uma forma de ela conseguir se libertar da indiferença da falta de 

reconhecimento e amor ali.  

Ela vai conseguir seguir esse caminho, mas ela primeiro tem que resolver as questões com 

essa pessoa que é o pai e a mãe. Enquanto ela não resolver não consegue seguir.  

Ela está muito bem, é uma moça bem inteligente. Ela esta muito bem, eles é que não estão. Eu 

tenho a impressão que ela já tentou resolver, mas eles estão cegos de mais pra perceber, pra 

ver. Mas ela tentou um dialogo, tentou resolver a situação, mas ela não conseguiu. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Uma menina que é 

indiferente a tudo 

que está ao seu 

redor e pessoas e 

animais ao seu redor 

também são 

indiferentes a tudo. 

Todos neste 

universo particular 

esperam que venha 

algo externo que 

mude suas vidas. 

Mas isto não 

acontecerá. Nesta 

paisagem não existe 

estrada para seguir. 

A mãe da menina 

tem seu esposo e por 

isso a presença da 

menina não é 

interessante ali. Ela 

não é amada pelos 

seus pais, pois os 

pais não se 

entendem na função 

de pais. E por isso 

todos são 

indiferentes. O que 

da impressão de que 

o lugar está morto. 

Situação em que filhos não são amados 

pelos pais, pois estes não exercem a 

função de pais. Além disso, não se 

sente confortável no seio familiar, 

devido à presença do esposo da mãe. 

Isto faz com que filho sinta que tudo é 

indiferente a ele, e tenha indiferença a 

tudo ao seu redor, percebendo seu meio 

externo e interno como mortos. Todos 

esperam que algo externo aconteça 

para modificar esta situação, mas isto 

não acontecerá. 

 

Se pais não exercem função de pai, 

filho não é amado 

 

Se mãe tem esposo, presença do filho 

não é interessante 

 

Se filho não é amado, sente o mundo 

como indiferente a si 

 

Se filho sente mundo indiferente, 

torna-se indiferente ao mundo 

 

Se todos são indiferentes, tudo está 

morto 

 

Se tudo está morto, precisa de uma 

ajuda externa 

O mundo morto pode fazer 

referência a como ele 

percebe seu próprio mundo 

interno, que pode estar morto 

pela sensação de indiferença 

que sente por parte de seus 

pais. 

Paralisação – Ao não se 

sentir amado torna-se 

indiferente 

 

Conflito com relações 

familiares - Sente que seus 

pais não exerceram função 

de pais  

 

Sente que sua presença Não 

é adequada em relação ao 

relacionamento que sua mãe 

tem 

 

Seu ambiente interno não 

têm força, movimento – 

“Está morto” – “Indiferente”  

 

Falta de recursos internos – 

“Todos estão esperando um 

acontecimento externo que 

pudesse mudar sua vida.” 
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Se precisa de uma ajuda externa, ela 

não virá 

 

Desesperança muito grande, pois 

espera sempre que algo externo faça 

mudanças em sua vida, mas na verdade 

ele é que precisa fazer, ele é que 

precisa viver 

Frustração com o meio: 

“Algo que não vai vir. Vejo 

uma falta de esperança muito 

grande aqui.”  

 

2. Herói 

Idade: Jovem  Sexo: feminino Vocação: seguir um caminho 

Interesses: mudar de vida, resolver conflito com a família 

Traços: indiferente, paralisação, desesperança,  

Adequação: fraca 

Imagem corporal e/ou auto-imagem: indiferente, capaz 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: resolver conflito com a mãe; 

resolver conflito com pai; resolver conflito familiar (mãe, pai, esposo mãe); 

mudar de vida 

Influência dinâmica:  

 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: 1 figura masculina (pai) 

Implicando necessidades de ou para: resolver questões familiares 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: não falou sobre 

a gravidez da mulher 

Implicando necessidades de ou para: dificuldade em relação a função materna e 

ao período de sua concepção e gestação 

4. Concepção do ambiente: morto, indiferente, sem esperança, não acolhedor, sem 

estrada 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  X   f:  X   ) vistas como: indiferentes    E a reação 

subjetiva é: ser indiferente, sentir o mundo como indiferente 

b. Fig. Contemp. (m:    f:   ) vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) vistas como:        e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: infância X maturidade; afeto X desafeto; conflito edípico 

(entrada do marido da mãe) 
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7. Ansiedades: tristeza, depressão, indiferença, falta de perspectivas 

8. Mecanismo de defesa: projeção,  

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: fraco 

*animal seria o pai? 

 

História n.o: 3     Figura no. 3RH 

Tema: Quando. É o q ele quer. 

TL:   

TT: 2’44’’ 

É interessante como essa imagem cria um pouco mais de trajetória. Pra mim e nítido que essa 

pessoa veio de algum lugar. Eu não consigo identificar o ambiente... Se ele é um banheiro, um 

sofá. Mas é a casa dela. O local onde ela reside. Porque ela criou uma certa afinidade, ela fica 

a vontade aqui. E aqui se deparou com alguma verdade que ela não gostou muito. Tenho a 

impressão que ela bebeu, consumiu álcool, alguma coisa. Porque ela realmente se entregou a 

essa realidade. Olhou, olhou de frente pra essa realidade, e não gostou do que viu. Talvez por 

causa do álcool, ela conseguiu olhar de frente a verdade dela, aquilo que a cerca, e assim ela 

caiu em si, com uma verdade sobre ela mesma. 

Não vi tristeza, só vi uma definição de presente. 

 

Inquérito: 

É uma mulher 

Encontrou as atitudes que ela tomou em relação á vida dela. As decisões incorretas. Decisões 

erradas. 

Não vai fazer nada diante disso. Essa é a parte triste. Ela não vai fazer nada. 

Vai continuar como está. Se deparando com verdades ruins se sentindo diminuída em relação 

ás coisas. Vai continuar errando, o que é a pior parte. Mas não vai fazer absolutamente nada. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Pessoa veio de algum 

lugar, e está em um 

ambiente que não 

consegue identificar. 

Mas é a casa dela, local 

com o qual ela tem 

afinidade e se sente a 

vontade. Neste local se 

deparou com alguma 

verdade sobre si que não 

gostou. Através do 

consumo de drogas se 

entregou a esta 

realidade, e conseguiu 

olhar de frente sua 

verdade. Não viu triste, 

só viu o presente. 

Situação de alguém que ao 

chegar a um local confuso, 

com o qual “tem afinidade” 

e se sente a vontade, mas 

se depara com realidade e 

não gosta. Através do 

Consumo de drogas ele se 

entrega a esta realidade. 

Que o faz perceber que seu 

presente é triste. 

Está habituado a viver 

confuso (demonstra a 

confusão como seu 

ambiente interno e externo) 

Mas ao identificar a 

confusão fica incomodado 

– “mas aqui se deparou 

Projeção – projeta seu mundo 

interno no ambiente da imagem 

 

Paralisação – “Veio de algum lugar” 

mas quando se viu parou 

 

Introjeção – introjeta a tristeza como 

A figura do seu presente – “Não vi 

tristeza, só vi uma definição de 

presente” 

 

Através do álcool experimenta 

rebaixamento de suas defesas, tendo 

acesso então à sua realidade interna 

– “Talvez por causa do álcool, ela 

conseguiu olhar de frente a verdade 

dela...” 
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 com a realidade que ela 

não gostou muito”  

Se chegar a um ambiente 

no qual se sente a vontade 

se depara com sua 

realidade 

Ao consumir álcool, se 

entrega a realidade que não 

quer ver 

Ao se entregar a realidade, 

enxerga a si próprio 

 

Nega sua agressividade ao não falar 

da arma; necessidade de distorção da 

própria realidade – Apontam para 

Auto-punição, superego rígido, 

impossibilitando a reparação dos 

erros cometidos 

 

Expiação – quer pagar pelo seu erro 

– continuar a “se sentir diminuída” 

por causa dos seus erros 

 

Não gosta de sua realidade interna 

 

Dificuldade de fazer o que necessita 

ser feito 

1. Herói 

Idade: Adulta Sexo: mulher  Vocação: enxergar a verdade sobre si 

mesmo no presente 

Interesses: ficar como está Traços: incapacidade de lidar com sua realidade interna, 

tristeza 

Adequação: fracaImagem corporal e/ou auto-imagem: triste, culpado,  

2. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: enxergar sua realidade; decidir 

qual rumo tomar na vida 

Influência dinâmica: sentir-se menos confuso 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: álcool/drogas 

Implicando necessidades de ou para: contato com a realidade 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: arma, banheiro 

Implicando necessidades de ou para: negação da agressividade, necessidade 

de distorção da própria realidade 

3. Concepção do ambiente: conhecido 

4. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                      e a reação subjetiva 

é: 
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5. Conflitos subjetivos: entrar X não entrar em contato com a realidade subjetiva  

6. Ansiedades: tristeza, desespero, inferioridade, culpa 

7. Mecanismo de defesa: projeção, negação, paralisação, Introjeção 

8. Adequação do superego: Adequado 

9. Integração do ego: Fraca 

 

História n.o: 4     Figura no. 4 

1. Tema: um grande vazio - sem titulo (Nada) um grande vazio 

TL: 10’’  

TT: 3’10’’ 

 

Essas pessoas, elas estão, é... Num local, acho que publico, é um... Acho que estão num bar, e 

elas se conheceram. É interessante... Parece que elas se conheceram agora, mas existe já uma 

relação, e não é só um caso de amor não correspondido. Clássico! É uma questão de que a 

mulher quer muito esse homem, ele também quer, mas por algum motivo externo ele não 

consegue ficar ali à-vontade, relaxado, naquela situação. E parece um caso de amores 

impossíveis assim. Uma grande paixão um grande amor que não vai se fortalecer. Não vai 

chegar em algum lugar.  

Eu sei muita coisa dessa imagem, mas não consigo encontrar uma linha de definição. Tenho 

varias idéias de como a coisa funciona. Mas é uma questão de não conseguir ainda entender 

esse meu lado que vejo muito aqui. Não consigo saber porque que ela quer e ele não quer. 

Não consigo ver a historia como ela deveria estar acontecendo. 

 

Inquérito: 

Eu acho que ele deveria ter mais coragem de tentar mais. Ele vai ter... Ela só representa uma 

única opinião de várias outras opiniões iguais de que você tem que tentar mais vezes. 

Ele não tentou ainda porque ás vezes que tentou ele se frustrou. E por esse motivo ele não está 

fazendo isso de novo. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Duas pessoas que em 

local público. Os dois 

parecem ter se 

conhecido agora, mas 

já existe uma relação. 

A questão é que a 

mulher quer o homem 

e ele quer a mulher, 

mas por causa de algo 

externo ele não 

consegue ficar a 

vontade. É um amor 

impossível, uma 

grande paixão que não 

vai chegar em algum 

lugar. Não se sabe por 

que ela quer e ele não 

quer, e não é possível 

Situação de uma paixão entre duas 

pessoas que se conheceram na hora, e 

que já existe uma relação entre eles. Os 

dois se querem, mas o homem não 

consegue ficar a vontade por causa de 

algo externo. Por isso a paixão não vai 

pra frente. 

 

É possível interpretar “se conheceram 

agora, mas existe já uma relação” de 

dois modos 1) Duas pessoas que apesar 

de se relacionarem a mais tempo, não 

tem intimidade, conhecendo um ao 

outro apenas agora; 2) Duas pessoas 

que se na mesma hora que se 

conheceram desenvolveram uma 

relação mais íntima. 

 

Racionalização – “Eu sei 

muita coisa dessa imagem, 

mas não consigo encontrar 

uma linha de definição. 

Tenho várias idéias de 

como a coisa funciona” 

 

Necessidade de controle 

do futuro– “não consigo 

ver como a história deveria 

estar acontecendo” 

 

Negação – “ele quer, mas 

não consegue” depois se 

contradiz “não consigo ver 

por que que ela quer e ele 

não quer”.  
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ver como a história 

deveria acontecer. 

 

 

Pode se pensar que o “motivo externo” 

esteja representado pela figura 

feminina não mencionada 

 

Duas pessoas que acabaram de criar 

intimidade podem querer uma a outra 

 

Mulher quando deseja, deseja mesmo 

 

Homem quando deseja, corre o risco de 

não sentir-se a vontade e não conseguir 

ir adiante 

 

Quando mulher quer e homem não 

quer o amor é impossível 

 

Se está preso por uma situação externa, 

não é possível que uma paixão se 

desenvolva 

Sentimento de impotência 

– “Ele também quer, mas 

por algum motivo externo 

ele não consegue” 

 

Ego não consegue resolver 

conflito  

2. Herói 

Idade: adulto  Sexo: masculino Vocação: viver um grande amor 

Interesses: desejar a mulher Traços: impotência, tensão, sentimento de 

exposição 

Adequação: ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem: impotente, impedido  

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: desejar a mulher, chegar em algum 

lugar 

Influência dinâmica:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: historia como ela deveria 

estar acontecendo.  

Implicando necessidades de ou para: negar a realidade 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: mulher ao 

fundo – Mas Pode se pensar que o “motivo externo” esteja representado pela figura 

feminina não mencionada 

Implicando necessidades de ou para: resolver conflito/questões com 

mulheres de relacionamentos do passado. 

4. Concepção do ambiente: público, expositor 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 
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b. Fig. Contemp. (m:    f: X    ) são vistas como: decididas, desejosas, 

demandantes  e a reação subjetiva é: desconforto 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: Desejo X Culpa 

7. Ansiedades: incômodo, impotência, exposição 

8. Mecanismos de defesa: Racionalização, Negação, Projeção 

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: Fraca 

 

 

História n.o: 5     Figura no. 6RH 

1. Tema: Pânico total / Nas suas duas expressões 

TL: 33’’   

TT: 3’2’’ 

 

Eu acredito que esse rapaz... ele... (mexe muito os pés) ele tem um problema grave (mexe 

muito o corpo todo, muda a expressão do rosto para uma expressão mais séria), uma grande 

carga. E ele está realmente apavorado. Não consegue realmente buscar uma solução. E, de 

alguma forma, eu acho interessante que a mulher parece que é ela que consegue ver o 

problema dele. Ele não consegue ver. Ele sabe que tem um problema sério, mas ele não 

consegue ver o que está acontecendo. Mas ela consegue. 

 E eles têm uma espécie de parentesco. Eu não consigo entender se ela é a avó dele ou mãe, 

mas eles têm um grau de parentesco, e esse grau de parentesco é que cria essa ligação entre 

eles. E de alguma forma o problema também é dela. Ela também tem uma parcela de 

responsabilidade em cima do problema. E eles também precisam de ajuda. Precisam de uma 

ajuda externa, de alguém ou de alguma coisa que pudesse ajudá-los a resolver essa situação. 

Porque é muito serio... É muito serio. Ele está totalmente em choque ainda que a expressão 

dela seja de pavor ele está muito mais em choque com o problema que está acontecendo. É 

quase uma noticia de morte, uma coisa assustadora 

 

Inquérito: 

Ele tem uma... Está passando por uma situação muito difícil (Expressão séria no rosto) não sei 

se é financeiro, emocional... Financeiro não é. Pois o estado em que ele esta não é por coisa 

boba como o dinheiro. É mais sentimental. Mais em relação, uma particularidade da vida dele. 

Ele ainda não consegue resolver. Por isso transfere essa responsabilidade pra ela. Porque não 

sabe o que fazer de verdade. Talvez tenha ido buscar um conselho, está esperando um 

conselho. E, o pior, ela também não sabe. 

Ele vai conseguir. Vai cair em si e ver que ele tinha que resolver. Tudo bem que ele perdeu 

tempo. Mas ele sempre era a solução, ele tem todos os elementos necessários para resolver os 

problemas. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Um rapaz que tem um 

problema grave e está 

apavorado, não consegue 

Situação de alguém jovem que tem um 

problema sério e é uma figura materna 

que consegue ver o problema. Essa 

Forte dependência 

materna 
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uma solução. A mulher é 

que consegue ver o 

problema dele. Ele sabe 

que tem um problema 

sério, mas não consegue 

ver o que está 

acontecendo. Ela é avó ou 

mãe dele, e por esta 

ligação de grau de 

parentesco ela sente que o 

problema também é dela. 

Eles precisam de ajuda 

externa para ajudar a 

resolver a situação. A 

situação é muito séria e 

Ele está mais em choque 

do que ela. É quase uma 

notícia de morte, algo 

assustador. 

 

 

figura também sente o problema como 

seu. Nesta situação eles acham que é 

necessário ajuda externa para resolver 

o problema que é muito grave. O 

envolvido no problema se sente mais 

em pânico do que o parente. 

 

Se jovem tem um problema, figura 

materna verá melhor o problema do 

que ele 

 

Se figura materna vir problema do 

filho/neto sentirão o problema como 

seu 

 

Se estiver com problema, precisam de 

ajuda externa para resolver 

 

Se alguém tem um problema, este será 

quem mais sofrerá com o problema 

 

É importante observar a afirmação no 

inquérito “ele perdeu tempo. Mas ele 

sempre era a solução, ele tem todos os 

elementos necessários para resolver os 

problemas.” Demonstrando que ele 

ainda não enxerga, mas um dia verá 

que tem os recursos  para resolver seus 

conflitos 

Apego a figuras 

maternas 

 

Dificuldade de 

reconhecer seus 

recursos internos - 

Depende de ajuda 

externa para resolver 

seus problemas e até 

para ver (ajuda da 

mãe) - ele ainda não 

enxerga, mas um dia 

verá que tem os 

recursos para resolver 

seus conflitos 

 

Paralisação - Diante de 

problema sério fica em 

choque 

 

 

2. Herói 

Idade: jovem Sexo: masculino Vocação: solucionar um problema próprio 

Interesses: solucionar um problema Traços: pavor, dependência, apego  

Adequação: fraca Imagem corporal e/ou auto-imagem: dependente, apegado  

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: encontrar solução para seus 

problemas, ver seus problemas, receber ajuda externa  

Influência dinâmica: sentir-se tranqüilo, não ter responsabilidade na resolução 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: tenso 

5. Figuras percebidas como: 
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a. Fig. Parentais (m:     f: x ) são vistas como: também responsável, fraca 

(necessita de ajuda) e a reação subjetiva é: passividade, desespero 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: responsabilidade X acomodação 

7. Ansiedades: medo, insegurança, pavor, desespero 

8. Mecanismos de defesa:  

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: Fraca 

 

 

História n.o:  6    Figura no. 7RH 

1. Tema: uma pena! Nada pode ser feito  

TL: 26’’  

TT: 2’49’’ 

 

HISTÓRIA: 

É... ele, o Sr mais velho (aponta), é pai do rapaz. (mexe na prancha para cima e para baixo). 

De alguma forma eles não estão juntos, não estão no mesmo espaço. Na mesma cena. E eu 

tenho a impressão de que ele por algum motivo não participou da vida do rapaz, e o rapaz 

sente esse pesar, sente essa distância. Mas o velho sente muito mais por não ter conseguido 

criar essa relação, não ter estreitado essa relação. E, de alguma forma, essa relação entre eles 

causou essa emoção, esse pesar no semblante de ambos. Eles têm muitas duvidas em relação 

ao que deveriam ter feito, a como deveriam ter agido. E, de alguma forma, tenho a impressão 

que não é tarde de mais, mesmo que o velho tenha uma certa idade, tenha pouco tempo de 

vida, tenho a impressão que ele acredita que  pode resolver essa questão. Ele ainda tem a 

oportunidade de resolver. E o rapaz já acredita que não. Que não dá mais pra resolver. Ele 

acha que ele tem que conviver com isso. É uma questão de aceitar os fatos como eles são.  

(Meche muito na prancha pra cima e pra baixo)  

 

Inquérito: 

O velho eu acho que tentou fazer muitas vezes. 

E o rapaz não tem o que fazer. Realmente não vai fazer nada, vai só sentir a pena dos 

acontecimentos. A coisa não correu como ele queria, vai sofrer por isso... 

O velho sempre buscou, mas não conseguiu. 

Vai terminar como está. Do jeito que começou. Ambos terão que conviver com a falta de um 

para o outro. É... são as chagas da vida 

O velho foi muito fraco antes, não foi homem suficiente pra fazer o que era certo na opinião 

do rapaz. Que essa busca que ele tanto pesa não precisaria ter existido. O velho teve 

oportunidade de criar o estreitamento e não utilizou essa oportunidade. O rapaz expressa 

pesar, mas sabe que não tinha como agir. Mesmo que eles tenham um pouco de culpa. Segue 

tranqüilo e liberto, mas com um pequeno incomodo do que ele poderia ter feito. E o velho 



219 
 

 

completamente chateado por não ter feito nada. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Um pai e um filho que 

não estão juntos. O pai 

não participou da vida 

do rapaz e rapaz sente 

esse pesar. Mas o velho 

sente muito mais por 

não ter conseguido criar 

esta relação. Os dois 

têm muitas duvidas em 

relação ao que deveriam 

ter feito, e mesmo que o 

velho tenha pouco 

tempo de vida, ele 

acredita que pode 

resolver esta questão, 

mas o rapaz acredita que 

não, que terá que 

conviver com isso e 

aceitar os fatos como 

são. 

 

Situação de pai e filho que sentem 

pesar por não conseguiram 

construir um relacionamento. O pai 

acredita que é possível construir e 

filho acha que não, que tem que 

conviver com os fatos com são.  

 Se uma situação acontece na sua 

vida, você terá de aceitar os fatos 

como são 

Diante de uma situação de 

afastamento pai e filho não há nada 

que filho possa fazer 

Diante de uma situação de 

separação pai e filho o pai pode 

fazer algo e o pai é culpado 

Podemos ver o conflito ID X Ego 

expresso nos dois personagens 

principais – Desejo de construir 

relação X Culpa por não ter 

construído uma relação  

Racionalização – Justifica 

motivo de não buscar pai 

“aceitar os fatos como são” 

 

Sente-se culpado por não ter 

corrido atrás da relação com 

o pai – “rapaz sente esse 

pesar” “duvidas em relação 

ao que deveriam ter feito, a 

como deveriam ter agido” 

 

Projeção – projeta sua culpa 

por não ter construído 

relação com seu a figura 

paterna na imagem do velho, 

e seu desejo de construir 

relação com seu pai na 

imagem do jovem 

 

Conflito familiar 

 

Sentimento da Perda para 

sempre da relação com o pai 

– velho tem pouco tempo de 

vida 

2. Herói  

Idade: Jovem   Sexo: Masculino Vocação: filho 

Interesses: Aceitar os fatos  

Traços: distanciamento, pesar, conflitos, confusão, paralisação, fixação no problema, 

(in)conformação 

Adequação: fracaImagem corporal e/ou auto-imagem: vítima 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: aceitar os fatos 

Influência dinâmica: não ter mais o sentimento de “pesar” 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para: 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como:  
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a. Fig. Parentais (m: X f:    ) vistas como: culpado, distante, triste                     e 

a reação subjetiva é: conformar-se 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: Desejo de construir relação X Culpa por não ter construído uma 

relação 

7. Ansiedades: perda iminente do pai, tristeza, abandono, privação  

8. Mecanismos de defesa: projeção, racionalização 

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: Razoável 

 

 

História n.o:  7    Figura no. 11 

1. Tema: O paraíso 

TL: 35’’  

TT: 4’10’’ 

 

HISTÓRIA: 

Pra mim esse lugar não é um lugar terreno, não faz parte desta dimensão. Eu consigo ver 

como uma dimensão secundária. 

É um lugar muito bonito. Extremamente bonito. É uma estrada complexa perigosa, mas é um 

local muito bonito. Eu acho que no final da minha trajetória de vida, se eu tivesse que ir para 

um local assim eu acharia interessante, porque ele tem um mistério, uma magia, uma áurea 

interessante. E é uma oportunidade de viver... Sentir uma experiência fora da terra. Não falo 

em plano espiritual, pós-morte. Mas como se fosse um mundo paralelo. Como se fosse o 

planeta terra, mas um local de paraíso, uma oportunidade de conhecer outros tipos de seres, 

outros tipos de formas de vida... É um... Um paraíso. Ainda que não tenha cor, não tenha luz, 

consigo entender que para mim isso seria um caminho para a segunda etapa da vida. Uma 

experiência de vida. Criando uma nova etapa da vida, criando uma segunda oportunidade de 

ver o dom da vida de uma outra forma, com uma outra ótica, um entendimento mais claro... 

Mais honesto, desprendido de preconceitos, de quaisquer hipocrisias do ser humano. Você 

totalmente iluminado em relação ao que é a vida. A vida muito clara pra você, como se a vida 

agora fosse uma coisa não reconhecida como deve ser. Uma experiência que não está sendo 

vivida no sue total, e esse lugar seria uma oportunidade de corrigir essa forma de ver a vida, e 

realmente viver a plenitude da vida de fato.  

 

Inquérito: 

Tem algumas pessoas nessa parte da frente, inclusive consigo me ver. Faço parte. São 2 

animais grandes aqui (aponta com o dedo). Muito provavelmente um toro. Eu em cima, ou 

domando, ajudando a passar no caminho. uma coisa mais ou menos assim, não vejo ninguém 

mais. Estou sozinho, eu e os animais. Vou aproveitar, tenho toda bagagem pra aproveitar de 
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fato esse lugar. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Um local não Terreno, 

bonito, mas com uma 

estrada complexa e 

perigosa. É um paraíso no 

qual se tem a 

oportunidade de viver uma 

experiência fora da Terra, 

de conhecer outros tipos 

de seres e formas de vida 

Um caminho para uma 

segunda oportunidade de 

ver o dom da vida com 

mais clareza. Pois a vida 

agora não é reconhecida 

como deve ser, e não está 

sendo vivida em seu total. 

O lugar é uma 

oportunidade de corrigir 

isto. 

Situação de uma segunda 

oportunidade de dar valor a vida, 

mas que para isso é necessário 

passar por uma estrada complexa e 

perigosa. 

 

Se não se vive a vida como deve 

ser vivida, faz-se necessário uma 

segunda oportunidade. 

 

Se há uma segunda oportunidade, 

esta terá um percurso complexo e 

perigos. 

 

Viver uma experiência fora da 

Terra pode estar relacionado a 

cisão com o mundo concreto, real – 

possibilidade de surto 

 

Para viver de fato é necessário 

cindir com a realidade – surtar  

Para viver em plenitude há 

necessidade de cisão com a 

realidade – surto psicótico 

Perigo de ter acesso (ver) 

sua realidade psíquica por 

medo de que o instinto 

tome conta. 

Por isso é necessário 

fortalecimento do Ego para 

que consiga regular os 

medos e os desejos, o id e 

o superego, pois estes 

estão com conflitos muito 

primitivos 

Idealização de uma 

realidade impossível – 

Paraíso 

Negação – pois em um 

ambiente aversivo ele 

percebe o paraíso 

2. Herói – ele mesmo 

Idade: jovem Sexo: masculino Vocação: viver uma nova etapa da vida  

Interesses: ter uma segunda oportunidade de viver a vida  

Traços:  
Adequação: ausente  Imagem corporal e/ou auto-imagem: Valente 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: domar os seus medos (animais), 

viver a plenitude da vida 

Influência dinâmica: sentir-se realizado 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  
c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: dragão 

Implicando necessidades de ou para: negar instintos agressivos 

4. Concepção do ambiente: preconceituoso, hipócrita, sem iluminação, 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: Idealização X Realidade; Instinto X Controle 
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7. Ansiedades: agressividade (caminho perigoso) 

8. mecanismo de defesa: negação, idealização 

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: fraca 

*animais podem ser os medos dele 

* caminho – representa o que pode e o que não pode 

 

 

História n.o: 8     Figura no. 12H 

1. Tema: Presença 

TL: 1’26’’ 

 TT: 2’44’’ 

 

HISTÓRIA 

Eu tive uma experiência parecida com isso. O que eu vejo é que esse homem que está em pé 

ele está criando uma coisa negativa para o rapaz que está dormindo. Ele não está dormindo... 

Está numa espécie de transe, está sob uma influencia negativa deste ser. Na minha opinião 

não é um ser. Ainda que esteja em traje e pose, e seja parecido com um homem, ele não é um 

homem. É uma espécie de entidade e coisa do tipo. Exercendo uma energia negativa, tanto o 

homem está tendo o corpo usado, quanto essa presença. Ambos são muito negativos. Mesmo 

que eu não consiga ver o rosto dele eu consigo entender que a expressão dele é muito 

negativa. A mão direita dele é muito negativa e a expressão do rapaz também é muito 

negativa. Ele percebe que está havendo uma influência, mas ele não sabe de onde vem. Ele 

não consegue perceber o que está causando aquela relação ruim, aquela negatividade que está 

acontecendo ali. É muito serio isso aqui. Acho isso muito serio 

(Aponta tudo, faz círculos na figura, fica conturbado) 

 

Inquérito: 

Quero corrigir uma coisa. Na verdade o velho que está em pé que esta fazendo. O rapaz é uma 

espécie de vitima inconsciente. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele está sentindo aquilo, 

ciente de que está sendo atingido por alguma coisa, mas ainda não está sabendo como resolver 

isso. Não sabe se é um sonho, se está acordado ou se está dormindo. E esse velho está 

causando esse mal. Por simples sadismo, por prazer... Não existe um merecimento. Ele é uma 

vítima, escolhida aleatoriamente. Não foi enviado especialmente pra ele 

Esse velho essa entidade escolheu ele. Por algum motivo estão tentando fazer o mal. Está 

atingindo de alguma forma, mas não chegou ao objetivo final. E provavelmente não vão 

conseguir. 

O rapaz não tem o que fazer. Porque como ele esta sem consciência, ele não consegue 

organizar o raciocínio pra tomar uma decisão, pra resolver a questão. Mas isso não vai surtir 

efeito, porque existem outras presenças que estão do lado inverso. E ele está vivo.  

E pelo fato dele não estar conseguido ainda é porque existe um lado bom um escudo que está 

medindo forças. Fazendo que ele não consiga chegar no objetivo. 

Está tudo muito confuso 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Homem de pé criando 

uma coisa negativa para o 

rapaz que está dormindo. 

Situação de um “ser” 

(espiritual) exercendo má 

influência em um homem 

Anulação – “ele está dormindo. 

Não... ele não está dormindo” “está 

sob uma influencia negativa deste 
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Rapaz está em transe, sob 

uma influencia negativa 

deste ser (o homem). Mas 

ainda que esteja em traje e 

pose, e seja parecido com 

um homem, ele não é um 

homem. É uma espécie de 

entidade e coisa do tipo. 

Tanto o homem está tendo 

o corpo usado, quanto essa 

presença. Ambos são 

muito negativos. A mão 

direita dele é muito 

negativa e a expressão do 

rapaz também é muito 

negativa. Ele percebe que 

está havendo uma 

influência, mas não 

consegue perceber o que 

está causando aquela 

relação ruim, aquela 

negatividade que está 

acontecendo ali. É muito 

serio isso aqui. 

e homem exercendo má 

influência no “ser”. Ele 

não consegue perceber o 

que está causando a 

negatividade, mas julga 

que é uma situação muito 

séria. 

 

Percebe relação entre 

dois homens como ruim, 

com produções 

negativas. 

 

Homem mais velho 

produz mais relação 

negativa do que mais 

jovem 

 

Jovem fica confuso 

diante da influência 

negativa exercida por 

homem mais velho 

 

Perde a consciência 

diante de influência de 

homem mais velho 

ser. Na minha opinião não é um ser” 

– talvez para encobrir sua submissão 

ao outro “ser” do sexo masculino. - 

Submissão aos médicos/ médiuns 

que realizam seu tratamento – 

tratamentos nunca dão certo 

 

Está dormindo, em transe – denota 

ausência de consciência 

 

Está tendo o corpo usado – pode 

significar submissão diante do outro 

que utiliza seu corpo e ausência de 

consciência sobre o próprio corpo, 

sobre suas escolhas, denotando que 

não escolhe nem controla suas ações, 

elas são em decorrência de 

influências internas e externas, das 

quais não tem consciência e as quais 

é submisso. 

 

Percebe que este é um conflito 

central em sua vida – “É muito sério 

isso aqui. Acho isso muito sério.” 

 

Conflito entre impulsos de vida e 

impulsos destrutivos  

 

Está tendo o corpo usado  

2. Herói 

Idade: adulto/jovem Sexo: masculino Vocação:  

Interesses: tomar consciência - perceber Traços: submissão, alta influência de 

forças inconscientes,   

Adequação: ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem: refém, submisso 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: livrar-se da influência negativa, 

sair do papel de submisso, tomar consciência 

Influência dinâmica:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  
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5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f:     ) são vistas como: negativas, superiores                   

e a reação subjetiva é: entrar em transe, exercer força negativa, submeter-se 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: pulsão de vida X pulsão de morte, submissão X consciência 

7. Ansiedades: morte, auto-imagem submissa, medo de cindir a consciência (surtar, ficar 

louco) 

8. Mecanismos de defesa: Anulação, projeção 

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: Fraca 

* Está tendo o corpo usado – pode estar se referindo aos tratamentos que passou, pois ele realizou uma 

série de tratamentos que não deram certo, e na entrevista fala do seu tratamento atual como uma 

experiência que fará com o doutor. 

 

 

História n.o: 9     Figura no. 13HF 

1. Tema: Por que? 

TL: 1’  

TT: 4’14’’ 

 

HISTÓRIA 

Aqui o que ocorreu foi o seguinte: eles se conheceram e eles foram pra um local com um 

objetivo. Talvez fazer sexo, não sei. O objetivo dela era esse! Mas o dele, ele não sabia muito 

bem qual era o objetivo dele, o que de fato ele queria com aquilo. E no meio desse impasse 

dessa situação, uma personalidade dele, uma parte dele assassinou a mulher. Ele matou ela. E 

um lado dele está muito satisfeito com o que fez, e outro lado não entende o que aconteceu, o 

porquê ele fez o que ele fez. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele tanto não 

sabe que ele não foi embora. E ele está ali, tentando buscar uma resposta pro que aconteceu. 

Tanto pelo fato dele nem ter tirado a roupa... Não é que ele colocou depois... O que faria 

sentido! É que pra mim ela está nua, tem um lençol cobrindo ela. Pra eles terem chegado a 

este ponto... Mas de alguma forma ele não foi adiante. Eu não sei porquê que ela foi e ele não. 

E ele está aguardando uma decisão do que de fato ele vai fazer. Ele esta aqui por horas 

pensando nisso... Está a muito tempo aqui. 

Esse quarto, esse lugar é dele. Isso que é interessante. Não é dela, não é um quarto de hotel, 

não é a casa dela. É dele. O local onde ele vive, onde ele mora. 

Eu acho que é isso, que é uma coisa absurda o que ele fez. E ele não consegue entender o 

porquê que ele fez. Grande duvida do porque fez, ele não tem tendência a violência, nunca fez 

mal a ninguém, mas nessa situação é o que ocorreu. 
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Inquérito: 

Corrigir uma parte: Ele não tem nenhum lado que teve prazer com isso. Nenhum lado está 

satisfeito. Ele não se sente satisfeito na verdade. Ele não consegue encontrar uma forma de 

sair dali, o que ele vai fazer. Ele está muito tempo parado tentando achar uma solução, mas 

ele já pensou em tudo que ele acha que seria plausível, mas ele não chegou a nenhuma 

conclusão. 

Um amor extremo levou-o a matar a mulher, foi por amor. 

Eles eram, ou já tinham uma relação afetiva de muito tempo. Essa relação é longa 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Duas pessoas que 

foram para um local 

com um objetivo. O 

objetivo dela era fazer 

sexo, o dele ele não 

sabia muito. E no 

meio desse impasse, 

ele matou ela. Um 

lado dele está muito 

satisfeito com o que 

fez, e outro não 

entende o que 

aconteceu, o porquê 

ele fez o que fez. Ele 

não sabe muito bem o 

que está acontecendo 

e por isso não foi 

embora. Está tentando 

buscar uma resposta 

pro que aconteceu. Ele 

está vestido e ela está 

nua. De alguma forma 

ele não foi adiante. 

Ele está aguardando 

uma decisão do que de 

fato ele vai fazer. Ele 

esta aqui por horas 

pensando nisso. Esse 

quarto é dele, é O 

local onde ele mora. 

Eu acho que é uma 

coisa absurda o que 

ele fez. E ele não 

consegue entender o 

porquê fez. Ele não 

tem tendência à 

violência, nunca fez 

mal a ninguém, mas 

nessa situação é o que 

ocorreu. 

Situação de duas pessoas que foram 

para um local, mas que cada uma 

tinha um objetivo. A mulher queria 

ter relação sexual e o homem estava 

confuso. Por um lado queria matá-la 

e por outro não. Acabou matando-a. 

Em seguida fica paralisado diante do 

conflito que sente entre realização do 

desejo e culpa por ter matado a 

mulher, pois não costuma ser 

agressivo, mas nesta ocasião foi.   

 

Se estiver diante da confusão de 

objetivo, cederá ao impulso – matou 

a mulher 

 

Após ato impulsivo fica paralisado 

 

Diante da culpa e da realização fica 

paralisado 

 

Reprime seus desejos agressivos, e 

quando eles têm vazão acaba sendo 

para atos impulsivos, sem controle, 

inconscientes, inconseqüentes. 

 

Novamente conflito entre mulher 

desejar homem e homem não desejar 

a mulher. -> objetivo dela era esse! – 

pode ser associado a história 4 na 

qual mulher quer muito o homem e o 

homem não quer mulher por motivo 

externo 

 

Conflito com figuras femininas – 

denota desejo de agressão a mulheres 

  

Percebe-se conflito entre desejo e 

culpa - um lado dele está muito 

satisfeito com o que fez, e outro lado 

Negação – “ele não sabia 

muito bem o que queria. 

Matou, mas não era o que 

queria” 

 

Paralisação diante de um 

conflito –“Ele esta aqui por 

horas pensando nisso” 

 

Falta de recursos para lidar 

com conflito – “ele está 

aguardando uma decisão do 

que de fato ele vai fazer... 

Ele está aqui por horas 

pensando nisso” 

 

Racionalização – “Grande 

duvida do porque fez, ele 

não tem tendência a 

violência, nunca fez mal a 

ninguém” 

 

Projeção – projeta seu 

mundo interno no ambiente 

da imagem “é o quarto dele” 

 

Repressão dos desejos 

agressivos – “não tem 

tendência a violência, nunca 

fez mal a ninguém” 

 

Conflito com figura feminina 

– Desejo de matar figura 

feminina. 

 

Ansiedade diante do 

reconhecimento do conflito 

 

Necessidade de fortalecer 

Ego para exercer manejo do 
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 não entende o que aconteceu, o 

porquê ele fez o que ele fez 

 

Reconhece o ambiente do conflito 

como um ambiente habitual, seu, 

íntimo (é no quarto dele)  

Id e do Superego 

 

Cisão da personalidade – é 

uma parte da personalidade 

dele – Surto 

2. Herói 

Idade:   Sexo: Masculino  Vocação: Cumprir um objetivo 

Interesses: buscar uma resposta para o ato cometido   Traços:  

Adequação: ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem: alguém confuso, com 

fortes impulsos agressivos 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: realizar seus desejos 

Influência dinâmica: sentir-se satisfeito 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: íntimo, cotidiano 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:   f: X ) são vistas como: decididas, objetivas, sexualizada                   

e a reação subjetiva é: desejo de matar, agredir 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: desejo X responsabilidade  

7. Ansiedades:  

8. Mecanismo de defesa: Negação, Projeção 

9. Adequação do superego: Fraca 

10. Integração do ego: Desestruturado 

 

 

História n.o: 10     Figura no. 15 

1. Tema: Em busca da paz 

T. de Latência: 24’’  
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T. Total:4’23’’ 

 

HISTÓRIA 

Acho interessante! Assim, claro que é um tumulo, é um cemitério obviamente! E essa pessoa, 

ela não é... Por mais que pareça que ele é uma pessoa má, uma pessoa negativa, ruim, na 

verdade ela não é. Não tem traços de nenhum tipo de tendência á maldade, não tem uma 

tendência a fazer mal as pessoas. E, de alguma forma, coisas ruins aconteceram com ela, 

coisas negativas aconteceram na trajetória de vida dela. Aconteceu alguma coisa que fez com 

que ela se sentisse na situação de abandono, desprezo. Como se ela tivesse realmente morta, e 

de alguma forma estranha esse é o único local que ela se sente um pouco melhor. Cria algum 

tipo de paz interior, algum tipo de conexão pra que ela consiga se sentir um pouco mais 

tranqüila, um pouco mais relaxada. É um homem, não vejo uma mulher, vejo um homem. E 

eu não consigo entender porque ele usa esse tipo de roupa. Ele não tem esse hábito, esse tipo 

de vestimenta e de roupa. Ainda que a personalidade dele seja muito clara pra ele, ele sabe 

muito bem quem ele é. Esse tipo de comportamento também, segurar as mãos dessa forma, 

não tem a ver com ele. Ele é mais forte, mais seguro em relação as coisas. Ele está com um 

comportamento, uma expressão física diferente do que ele é. Está com uma roupa diferente do 

que está acostumado a vestir. Mas ele está tentando neste lugar encontrar mais tranqüilidade. 

Tentando encontrar um pouco de descanso. Não de morte... Mas de raciocínio. No sentido de: 

a cabeça dele tem que parar de girar um pouco. Ele tem que olhar pra si e conseguir ficar em 

paz consigo mesmo.  

 

Inquérito: 

Não foram coisa ruins, foram pessoas que de alguma forma fizeram coisas ruins. É, não houve 

tratamento adequado ao como ele tratava as pessoas. As pessoas desprezaram um pouco. Não 

deram a devida atenção. Foram principalmente injustas em várias situações. E sempre foi 

julgado a fazer mais do que já estava fazendo todo mundo, esperando mais do que ele poderia 

dar. 

Ele se frustrava. Ele olha pra isso que ele viveu e que continua acontecendo e ele pensa nisso. 

Sabe que ele não precisa de ninguém nem de nada. Mas isso é importante pra ele. Esse bom 

tratamento!  

Fizeram tão mal, são tão negativas, que isso chegou a esse resultado. Fez isso com ele. Mas 

ele sabe que ele pode viver sem isso. 

Ele só não consegue entender de fato porque ele esta com as mãos assim e o que ele esta 

usando esse tipo de roupa ele não se vê nessa situação, nesse tipo de comportamento. 

Ele vai conseguir continuar o caminho vai conseguir andar pra fora dessa situação e vai 

começar a meio que dar um se dane pra todo mundo. Ele sacou o que estava acontecendo, vai 

passar a não se importar tanto com os outros. Olhar menos para as pessoas e olhar mais pra 

ele. Olhar pros outros como se não fizesse mais diferença. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

É um túmulo, um 

cemitério. Uma pessoa 

que parece má, negativa, 

ruim, mas que não tem 

traços de nenhuma 

tendência a fazer mal as 

pessoas. Coisas ruins 

aconteceram com ela na 

trajetória de vida dela, que 

fizeram com que se 

Situação de uma pessoa que 

sofreu muito na vida por 

situações externas que não 

dependiam dele. E por causa 

disso só encontra paz no 

cemitério. É uma pessoa 

segura, forte, sabe quem é, 

mas está aparentando ser 

outra coisa, em busca de 

ficar mais tranqüilo, de 

Através da expressão de uma 

subjetividade que não é a sua, 

busca encontrar a paz interior 

 

Sente-se abandonado e 

desprezado 

 

Negação - Foge do abandono e 

do desprezo através do 

isolamento (concreto – isola-se 
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sentisse na situação de 

abandono e desprezo, 

como se estivesse morta. 

Esse é o único local que 

ela se sente um pouco 

melhor, cria paz interior, 

sente-se um pouco mais 

tranqüila e relaxada. É um 

homem, e apesar de ter 

clareza de sua 

personalidade, ele está 

com um comportamento, 

uma expressão física 

diferente do que ele é. 

Está com uma roupa 

diferente do que está 

acostumado a vestir. Mas 

ele está tentando neste 

lugar encontrar mais 

tranqüilidade. Tentando 

encontrar um pouco de 

descanso de raciocínio. 

No sentido de: a cabeça 

dele tem que parar de girar 

um pouco. Ele tem que 

olhar pra si e conseguir 

ficar em paz consigo 

mesmo. 

organizar a cabeça para 

conseguir olhar para si, e 

ficar em paz consigo mesmo. 

 

Se pessoa se sente 

abandonada e desprezada, 

sente-se morta – (assim 

como na história 2) 

 

Se alguém sofre muito na 

vida, busca isolar-se para 

sentir-se melhor (cemitério – 

todos mortos) 

 

Sensação de abandono e 

desprezo faz com que não 

consiga ser quem ele sabe 

que é – não aceita a si 

mesmo 

 

Para buscar paz interior e 

cessar do pensamento é 

necessário ser diferente do 

que ele sabe que é 

 

Inicia falando como se 

personagem fosse feminino e 

no meio marca que sujeito é 

um homem 

das pessoas; emocional – isola-

se de seus sentimentos) 

 

Racionalização – “Acho 

interessante... Claro que é um 

tumulo... Obviamente... E, de 

alguma forma, coisas ruins 

aconteceram” 

 

Negação - Não tem traços de 

nenhum tipo de tendência á 

maldade, não tem uma tendência 

a fazer mal as pessoas. 

 

Ambiente interno não tem força 

– morto 

 

Não aceitação de sua 

subjetividade 

 

Sente necessidade de olhar para 

si, aceitar-se 

 

Percebe que somente ao se 

aceitar ficará em paz 

 

Conflito em relação a sua 

sexualidade 

2. Herói 

Idade:  Sexo: Masculino  Vocação: Aceitar-se 

Interesses: Ser aceito Traços: solidão, isolamento,  

Adequação: fracaImagem corporal e/ou auto-imagem: homem bom 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: ficar em paz, encontrar 

tranqüilidade, descansar 

Influência dinâmica: se percebe como injustiçado 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: morto, tranqüilizador 

5. Figuras percebidas como: 
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a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: Ser quem é X ser quem acha que precisa ser; Homem X mulher  

7. Ansiedades: abandono 

8. Mecanismos de defesa: projeção, racionalização, negação 

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: razoável 

 

 

História n.o: 11     Figura no. 16 

1. Tema: um grande acontecimento 

TL: 1’  

TT: 2’55’’   

 

(Respira ofegante) 

HISTÓRIA 

Vem muitas informações na cabeça uma sequência de informações. 

É interessante como essa situação me remete a situação anterior. Consigo entender um longo 

caminho, consigo compreender que essas dificuldades, essa situações muito difíceis que 

acontecem nesse caminho, elas têm um objetivo maior. Não porque as pessoas falam que é 

assim, ou que a gente é educado a pensar assim. Acredito que em algum momento vai 

acontecer uma coisa muito grande de forma incompreensível, de forma até para a pessoa que 

vai viver isso, ela não vai nem acreditar no que está acontecendo, mas tudo que aconteceu 

adiante dessa historia vai fazer muito sentido, tudo vai se fazer claro. O mais interessante: 

toda a complexidade da vida, de todos aqueles acontecimentos, eles serão quase matemáticos, 

uma equação perfeita, linear mesmo. E essa pessoa é muito, muito importante pra trajetória 

não só dela, mas de várias pessoas quase do mundo. Ela vai fazer diferença para o mundo. No 

momento certo. Em que isso tiver que ocorrer. Coisas muito boas realmente vão acontecer 

tanto pra ela como pras outras pessoas 

 

Inquérito: 

Depois de tudo o que aconteceu, realmente ela vai conseguir compreender porque que tudo 

aconteceu e saber que até pequenas coisas aconteceram para prepará-la para aquele momento 

x específico. Mas realmente grandiosos. Quase que uma experiência não humana. Uma 

nirvana. 

(Mexe muito (ofegante o tempo todo) respira fundo no final) 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Situação remete a situação 

da prancha anterior. 

Consegue entender o 

Pessoa que não compreendia as 

dificuldades que passou em sua vida 

passa à compreende-las e a enxergar 

Espera algo externo 

acontecer para que a 

vida mude 
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caminho, compreender 

que as situações muito 

difíceis que aconteceram 

nesse caminho têm um 

objetivo maior. Em algum 

momento vai acontecer 

uma coisa muito grande, 

que nem a pessoa que vai 

viver isso não vai 

acreditar, mas tudo vai 

fazer muito sentido. Toda 

a complexidade da vida e 

dos acontecimentos serão 

quase matemáticos, uma 

equação perfeita, linear 

mesmo. E essa pessoa é 

muito importante pra 

trajetória não só dela, mas 

de várias pessoas quase do 

mundo. Ela vai fazer 

diferença para o mundo no 

momento certo em que 

isso tiver que ocorrer. 

Coisas muito boas vão 

acontecer pra ela e pras 

outras pessoas. 

 

que elas formaram quem ele pode 

ser, e o que ele pode fazer, elas têm 

um objetivo maior. Assim a vida 

passa a fazer mais sentido, e entende 

sua importância no mundo. Através 

da compreensão da sua singularidade 

é que entende a importância de cada 

um no mundo todo. Isto afetará não 

só a ele, mas a todos que compõe seu 

mundo. 

 

Dificuldades da vida fazem sentido 

no tempo certo 

 

Se dificuldades são para cumprir um 

objetivo a vida ganha novo sentido 

 

A vida se organiza como uma 

equação matemática linear 

 

Ao entender as dificuldades da vida e 

o objetivo delas, pode-se fazer coisas 

importantes 

 

Se acontece alguma mudança na sua 

vida, ela provoca mudança na vida 

dos que estão no “seu mundo”, ao 

seu redor 

 

A lógica da vida não é possível de 

ser ensinada, mas é compreendida 

através da própria vivência, dos 

próprios acontecimentos – “Não 

porque as pessoas falam que é assim, 

ou que a gente é educado a pensar 

assim. Acredito que em algum 

momento vai acontecer uma coisa 

muito grande de forma 

incompreensível” 

 

Pensamento fantasioso – “vai 

acontecer uma coisa muito grande de 

forma incompreensível” 

 

Necessita de um objetivo 

para que a vida faça 

sentido 

 

Diante da 

desorganização psíquica 

experimentada, 

Demonstra possibilidade 

de organização e 

fortalecimento do ego – 

tudo vai se fazer claro. 

 

Racionalização – precisa 

compreender, precisa ter 

lógica para a vida fazer 

sentido. 

 

Deslocamento da 

responsabilidade que 

estava no outro para si – 

suas atitudes podem 

transformar o mundo 

 

Pensamento fantasioso 

de que a partir da 

compreensão do objetivo 

e da coisas do passado a 

vida vai ser perfeita e ele 

será o herói do mundo 

 

Necessidade de ser 

reconhecido, de ter 

importância e ser visto 

pelo mundo 

2. Herói – mesmo herói que o da prancha anterior 

Idade:  Sexo: masculino Vocação: fazer diferença para o mundo 

Interesses: ser importante para as pessoas Traços:  

Adequação:  Imagem corporal e/ou auto-imagem: Herói, um homem que merece a 

nirvana 
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3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: necessidade de fazer a diferença 

para o mundo 

Influência dinâmica: sentir-se importante 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos:  

7. Ansiedades: 

8. Mecanismos de defesa: Racionalização, repressão  

9. Adequação do superego: Adequado 

10. Integração do ego: fraca 

 

*Toda a confusão dos outros quadros se farão clara, a vida vai se resolver e se 

encaixar, o que parecia contraditório (inclusive a personalidade) vai ser compreendida 

- mal e bem – dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma pessoa, de um mundo 

 

 

História n.o:  12    Figura no. 19 

1. Tema: desordem total 

TL: 45’’  

TT: 3’41’’ 

 

HISTÓRIA 

É eu acho que aqui é um lugar muito parecido com uma segunda dimensão onde eu tinha 

mencionado, mas não é La ainda. Não chegou ao paraíso. Acho que aqui é um outro mundo, 

um mundo também diferente da terra. Nessa casa é... tem pessoas La dentro. Elas estão 

também nesse processo de entender o que é esse mundo, essa questão toda do que é a vida, 
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mas o mais estranho é que me parece que é um lugar muito triste, um lugar muito, não é 

perigoso, só é triste. Ele é cinza parece que todas as coisas que estão aqui, dentro da casa, até 

o céu, é muito negativo, muito estranho. E é uma coisa... Me traz uma sensação muito ruim, 

um mundo muito difícil de se compreender e de se viver. 

Me parece uma espécie de um purgatório, um lugar onde só coisas ruins vivem, não tem nada 

de positivo aqui, e essa luz que sai pelas janelas da casa parece um convite tentador pra que 

você entre, sinta um porto seguro pra você descansar, mas na verdade não é. E tudo está 

desorganizado assim. Está uma tormenta muito grande. Tudo o que tem e compõe o lugar está 

em desordem: as nuvens, a casa, tudo esta fora de contexto. Todo mundo indo pro lugar 

errado e fazendo a coisa errada. Agindo completamente fora do objetivo da vida. Do que seria 

aproveitar a vida. Tenho a impressão de que estão todos condenados. Todos fazendo coisas 

tão ruins, fazendo coisas tão erradas, que será difícil consertar 

(Gira a prancha várias vezes e diz: Ele faz muito mais sentido pra mim assim do que assim 

(de cabeça para baixo). Do outro lado é ate um pouco pior.) 

 

Inquérito: 

Não é aprendizado, é uma espécie de armadilha, um convite ruim, uma armadilha. 

Vão continuar em caos os elementos da natureza de céu nuvem e veto. Tudo vai continuar 

uma tormenta. E nada vai mudar aqui. 

 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Lugar muito parecido com uma 

segunda dimensão onde tinha 

mencionado, mas não é lá ainda. 

Não chegou ao paraíso. é um 

outro mundo também diferente 

da terra. Nessa casa tem pessoas 

La dentro. Elas estão também 

nesse processo de entender o 

que é esse mundo, essa questão 

toda do que é a vida. Mas é um 

lugar muito triste, não é 

perigoso, só é triste. Ele é cinza 

parece muito negativo, muito 

estranho. Me traz uma sensação 

muito ruim, um mundo muito 

difícil de se compreender e de se 

viver. 

Me parece uma espécie de um 

purgatório, um lugar onde só 

coisas ruins vivem, não tem 

nada de positivo aqui. E luz que 

sai pelas janelas da casa parece 

um convite tentador pra que 

você entre, sinta um porto 

seguro pra você descansar, mas 

na verdade não é. E tudo está 

desorganizado. Esta uma 

tormenta muito grande, esta 

tudo fora de contexto. Todo 

Trata-se do processo de 

compreensão do que é a vida 

(pode-se referir a vida psíquica e 

a realidade objetiva).  

 

Percebe que este processo é 

triste, estranho e negativo, mas 

não é perigoso.  

 

Demonstra que esta é uma tarefa 

difícil (“um mundo muito difícil 

de se compreender e de se 

viver”). 

 

Faz um paralelo com o 

purgatório – local de expiação 

das culpas. Não vê nada de 

positivo no ambiente. 

Demonstra preocupação com 

suas culpas. 

 

Tudo está desorganizado, está 

um tormento muito grande – 

pode estar se referindo ao seu 

meio interno, que sente confuso, 

conturbado, desorganizado. 

 

Todo mundo indo pro lugar 

errado e fazendo a coisa errada. 

Projeção – projeta seu 

meio interno no 

ambiente da prancha 

(triste, difícil, 

conturbado) 

 

Dificuldade em lidar 

com sua realidade 

psíquica 

 

Sente-se culpado 

 

Expiação – acredita que 

este local é necessário 

para apagar as culpas 

(purgatório) – na 

entrevista aborda sua 

dor como uma forma 

de “castigo” divino. 

 

Dificuldade em ser ele 

mesmo 

 

Sente necessidade de 

pagar suas culpas 
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mundo indo pro lugar errado e 

fazendo a coisa errada. Agindo 

completamente fora do objetivo 

da vida. Do que seria aproveitar 

a vida. Tenho a impressão de 

que estão todos condenados. 

Todos fazendo coisas tão ruins, 

fazendo coisas tão erradas, que 

será difícil concertar 

Agindo completamente fora do 

objetivo da vida. Do que seria 

aproveitar a vida. – Continua 

referindo-se ao meio interno. Se 

for feito um paralelo com a 

história 10, pode-se pensar que 

estão fazendo as coisas erradas 

refere-se a não ser ele mesmo. 

 

Demonstra falta de esperança 

em uma mudança nesta 

realidade.  

 

Auto conhecimento é difícil, 

triste, estranho 

 

2. Herói – o próprio sujeito do teste 

Idade: adulto Sexo: masculino  Vocação: auto conhecimento 

Interesses: concertar coisas erradas e ruins que estão sendo feitas  

Traços: desesperança, culpa, ansiedade, insegurança, medo  

Adequação: Imagem corporal e/ou auto-imagem: culpado 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: consertar o que fez de errado 

Influência dinâmica: não terá culpa 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: triste, cinza, perigoso, difícil, confuso, atormentador 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: conhecer-se X não conhecer-se; desejo X punição; vida X morte  

7. Ansiedades: medo, tristeza, culpa, punição, desespero, tormento, auto imagem 

conturbada 
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8. Mecanismos de defesa: Projeção (ambiente da prancha como seu ambiente interno), 

expiação (de sua culpa por meio do purgatório) 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Fraca 
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ANEXO G 

Dados Rodrigo 

 

 

Intensidade da Dor na EVA: 3 

Entrevistadora: Vamos começar então né. Me conte um pouquinho da sua história... 

RODRIGO: Minha história... Tenho um problema na coluna já faz tempo, foi identificado 

umas hérnias, mais violentas assim em 2006. Eu fui operado duas vezes em 2006, mas foi 

feito só um procedimento sem imobilização, sem parafuso ou pino. Não tem qualquer parte 

que não seja do meu corpo, só foi feito descompressão. Mas antes de eu ter isso eu tive outras 

coisas também. Quando eu era moleque tinha 7 anos fui atropelado quebrei o fêmur, aí depois 

(Riso) eu jogava rugby  aí fissurei a bacia, que mais, fui operado de hérnia de disco, é acho 

que só (Riso) A minha mãe também teve hérnia de disco, tem! Aí um vizinho né, que é fator 

genético também e aí é isso. Eu tenho uma... Como é que eu posso falar? Uma... Durante a 

vida toda uma necessidade de lutar com as limitações o tempo todo, apesar delas nem sempre 

estarem visíveis a todos. É negocio que já é quase que comum pra mim assim, sempre tem 

alguma coisa que eu estou passando e que eu tenho que lidar. E hoje em dia a coluna é a bola 

da vez assim, e eu, acostumo né? Os problemas, as coisas que acontecem, jogo tudo na coluna 

né? Acho que é o primeiro sujeito que verbaliza claramente uma ligação mente-corpo. E é aí 

geralmente que acabo tendo mais problemas. Mas é isso, que mais você gostaria? 

Entrevistadora: Como que você acha que você joga tudo isso na coluna? 

RODRIGO: Ah, quando... É quase que imediato! Quando estou estressado, quando eu estou 

irritado, quando eu fico nervoso, entende? É na coluna, é batata! Sempre tem um problema, na 

época que eu tinha é... Irradiação através do nervo ciático, na perna esquerda, depois que eu 

fiz uns bloqueios com o Doutor, não cheguei mais a sentir essa, essa irradiação dessa dor. 

Mas, na época que eu sentia, se eu ficasse nervoso ou estressado ou, aumentava a intensidade 

da dor, se aumentar a intensidade da dor, ou se diminuía nossa tolerância a ela, eu sei que o 

resultado final e que me incomodava mais (riso), então é a forma que assim... Que eu vi em 

momentos que eu estava passando por mais dificuldades assim. Várias outras coisas 

acontecendo, em volta, sempre tive mais na coluna. Então, isso aí... Ficou na minha cabeça 

aqui, e eu jogo nas costas as coisas.  

Entrevistadora: Vamos conversar sobre estas coisas que acontecem, sobre sua vida... Me 

conta um pouquinho da sua história, além da dor... 

Rodrigo: Além da dor?!? 

Entrevistadora: Quem é o Rodrigo? 

RODRIGO: Quem que é o Rodrigo?!? Bom, eu nasci em Campinas, aí, estudei lá até o 

primeiro colegial, mais ou menos. Aí a gente se mudou pra Londrina. Meu pai foi transferido 

para o Paraná... Aí foi um período meio pesado, que meus pais se separaram lá, foi bem... 

Bem complicado. Mas pro outro lado a gente teve que crescer meio rápido, eu com a minha 

irmã, tinha um irmão um pouco menor, na época eu estava com 16, ele tava com acho que 12, 
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11 anos, tinha que cuidar dele e tinha que cuidar da casa também,  que meu pai sempre viajou 

muito e a gente sempre ficou com ele e não com a minha mãe.  

E aí, continuava tocando. Aí minha irmã foi fazer faculdade em São Paulo, ela veio pra São 

Paulo. Fiquei mais um ano em Londrina. Aí depois eu também vim pra São Paulo pra fazer 

cursinho aqui, pra fazer universidade, e eu fui morar em São Carlos, interior do estado, para 

fazer faculdade. Foi um período muito legal, muito gostoso. Nossa, adorava a faculdade 

assim, não tanto as matérias, mais... (Risos). 

Entrevistadora: O que era bom na faculdade? Desculpa interromper... 

RODRIGO: Ah eu sempre gostei da... Das pessoas... De estar junto, de divertir, de dar risada. 

E era um ambiente assim, descontraído. Logo que eu mudei, pra lá, eu fui pra uma... É, uma 

casa... Pessoal tem meio que o costume do pessoal de Piracicaba. Piracicaba as repúblicas são 

meio famosas, e nos primeiros 15 dias que os bichos estão lá os veteranos, nas repúblicas, 

bancam eles até eles conseguirem se bancar. Isso aconteceu comigo lá em São Carlos 

também, mas lá não era muito divertido. Nós estávamos em 17 caras... Numa casa. População 

da casa é pra ficar com 13, nós estávamos em 17!!!  

Entrevistadora: Caramba. 

RODRIGO: Aí depois não resolvi ficar lá, porque não ia ter jeito. Tinha sempre alguém pra 

conversar, pra dar risada, pra fazer festa. Falei “nossa, pra mim, não me formo, de jeito 

nenhum, num tem condição”. O curso não ia sair né, a diversão ia rolar a solta, mas é 

totalmente... Aí fui morar perto, fui morar num apartamento com uns amigos de Campinas 

que também foram pra lá. Mas aí passou um tempo, eu também já não tava mais contente... 

Porque durante a semana, eu fazia um monte de coisas, atividades além da faculdade, e eu ia 

estudar no final de semana. Meu, voltava pra casa quase nunca! Mesmo sendo próximo, 

mesmo as pessoas que moravam comigo, voltavam todo final de semana, e eu ficava sozinho 

no final de semana. Eu... Odeio isso! Hoje eu estou assim, estou aprendendo a me aceitar mais 

como companhia, e está mais interessante. Mas na época era difícil. Aí eu fui pra uma outra 

república, que eu montei essa república com outros amigos. Aí tinha um de Cuiabá, outro... 

Agora quero ver voltar todo final de semana, quero ver quem vai voltar! E ficava todo mundo 

em casa (Risos)! Agora não pode mais isso! E é legal. E durante a faculdade descobri que eu 

gostava mais de pessoas do que de máquinas. Apesar de eu fazer engenharia da Mecatrônica e 

gostava desse negócio de problemas. Fui fazer um estágio no Norte do Mato-Grosso.  

Entrevistadora: Que Legal. 

RODRIGO: Ah! Estágio de férias. Também, quase fiquei doido lá, né?! Porque eu tava 

namorando. O estágio custou meu namoro. Eu trabalhava das 8 às 6 da tarde no armazém de 

secagem e armazenagem de grãos,  das 6 às 10 da noite numa lan house porque eu não tinha 

computador para escrever os trabalhos. Te falando... Foi negócio legal! Aprendi muito nele, 

que gosto de sistema de consultoria, porque falei, poxa eu cheguei lá pra fazer uma coisa,  eu 

ficava imaginando tinha nada a ver... Aí tive que aprender o que eles faziam e propor soluções 

para os problemas que eles tinham, aí ficava com a consultoria. Consultoria é 

dinâmica, viagem, conhece um monte de gente, toda hora muda, você não tem que servir o 

mesmo chefe. Eu falei: - demorou! e fui. Fui todo feliz. Só fiz processo para uma empresa 

que eu sabia que ia deixar, provavelmente, eu passar no processo, viajar para Alemanha, ir 

morar na Alemanha  3 meses e voltar. Aí eu já estava empregado e estava com a minha vaga. 
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Lá eles esperariam esse tempo e entrei lá. E, putz,  e foi assim muito, muito legal! E é uma 

empresa bem maior em comparação a que eu trabalhava, trabalhava na X*, e agora a 

Y  comprou a X. Não sei se você ouviu falar da Y, e... Aí mudaram algumas coisas. E nesse 

período também minha vida foi alterando né? É, gostei pra caramba das viagens que eu fiz, os 

trabalhos que eu fiz, mas nós trabalhávamos demais! Era... 13, 14 horas por dia e sempre 

sentado no computador. Coluna? Beleza (Risos).  Ai, ai. Aí agora tem um pouco mais de 

restrição. Então eu estou voltando às atividades agora. Fiquei de licença um 

tempo. Esse  período de licença foi um negócio, importante pra mim. 

Entrevistadora: Por quê? 

RODRIGO: Ah!  Eu não sei (riso). Já  andei chegando as conclusões que eu sou  meio cabeça 

dura. Pra eu parar pra pensar, e verificar as coisas que eu preciso mudar, a porrada tem que ser 

meio forte. E aí, quando é forte eu digo eu tenho que sair de licença mesmo porquê aí eu 

passei a valorizar um pouco mais outras coisas, sabe? Que antes eu ficava naquele 

negócio  insano: eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele 

outro também. E hoje eu não vou dizer assim que... Que eu abdiquei totalmente disso, que 

isso é um pouco do jeito que eu sou. Mas eu já não dou mais tanto valor, sabe? Se não der pra 

fazer hoje vai fazer amanhã. Se der pra eu ficar na beira da piscina, aquelas pessoas 

conversando e conhecendo gente nova,... Isso vale mais que ficar lá numa planilha em cima 

da mesa vigiando um número porque alguém disse que aquele número era importante. Então 

foram coisas que eu comecei a... A dar mais valor, começaram fazer mais sentido pra 

mim. Sou doido por causa de trabalho social, mas, eu não sei. Tem umas coisas... Que eu 

queria fazer era dar um curso de educação financeira para as crianças, adolescentes 

carentes. Aí na época que eu fiquei melhor do tratamento que eu estou fazendo, eles entraram 

de férias. Eu tinha toda disponibilidade de tempo, mas eles estavam de férias. Agora que eles 

voltaram das férias, também tive que voltar para trabalhar aí fiquei sem o tempo (Risos). Falei 

“caramba, que droga”. Aí hoje eu estava trabalhando, dando uma gerenciada, fiquei ruim! 3 

dias de licença de novo. Aí agora essa segunda feira eu voltei de novo. Nos últimos 15 dias eu 

tirei, eu estou melhor. Aí eu voltei pra esse assunto, minha irmã mandou um email do pessoal 

da FEA da USP. Eu não sei, também quero ir fazer um curso desse. E é negócio pra você dar 

mais um suporte, tal, 4 horas por semana. Vamos ver... que hora que vai ser, mas eu vou dar 

uma conversada como ir lá, e ir lá. Eu quero dar aula! Se ela falar que eu tenho que ficar 

corrigindo exercícios de aluno, isso pra mim não vai atender. Sabe? Eu tenho que ver as 

pessoas, eu tenho que falar com elas! Eu sei que precisa de alguém pra corrigir  os 

exercícios também, mas não é isso agora que eu estou querendo assim.  

E nesse período eu tive 4 namoradas. 

Entrevistadora: vamos lá... 

RODRIGO: Tive a primeira na faculdade, mas não deu muito certo. foi essa que eu falei que 

fui pro estágio e tal lá... Essa aí tem um perfil diferente, esse negócio de ter que ficar 

agendando hora pra ver... Tem que estar tudo... E isso que eu sou engenheiro, né? Por que, 

está todo o quadradinho certinho não sei o quê... Eu gostava muito dela. Minha irmã não 

gostava,  minha irmã fala: é você fica sofrendo demais com essa menina é não sei o quê. 

E... não deu certo. 

Entrevistadora: Essa foi a primeira namorada que você teve... 
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RODRIGO: Foi. Aí, depois dela foi engraçado, namorei uma outra menina que eu namorei 

um mês. Como é namorar um mês? Um mês não é namoro! Fui... Não... Namorei um mês 

cara! Ficou uns quase cinco dias. A gente começou a namorar, e ela era totalmente diferente 

da outra. Falei “agora eu achei” sabe? Que avacalhado, tenho que falar “achei” 

(riso). Aí  tal, conhecer minha família, viajou comigo, não sei o quê... Deu um 

mês, desencantei da menina dum tanto assim que, nossa. Não, não vai dar certo isso 

aqui. Indo legal, estava super apaixonada. Filha não vai dar certo! Fui lá, chamei 

ela, terminei. O pai dela ligou pra mim pra saber porque eu tinha terminado, (riso) eu falei 

“olha só cada uma”. Aí falei pro pai dela, ele “não, você tomou uma melhor decisão”, falei 

“obrigado bichão”. Vai lá... É comigo só! É... O negócio é que eu não esperava! É que hoje, 

nos dias de hoje né, antigamente  o pai  tinha uma garrucha! um esquema assim e tal! 

Terminasse com a filha dele era um tiro (risos)! Mas hoje né? Nem imaginei! Mas, tive que 

atender.  

Aí, depois dessa eu namorei a menina que era a amiga da minha irmã. Que era uma que eu já 

conhecia. Tinha saído várias vezes e tal. Aí a gente resolveu namorar aí... Não... É... Aí... 

Mas,  tinha o quê? Nunca conseguimos chegar a um ano! Até hoje namorei uns... acho que 

essa daí deu um 11 meses. Foi quase (risos). Aí também não estava dando mais. Ah, era muito 

emburrada, mal humorada. Eu gosto de brincar, dar risada num sei o que... Em casa, fica 

aquela cara fechada, tudo era problema, ah não. Não dá, vai. A vida é mais. Esse negócio de 

ficar com muito inhe, nhe, nhe. Aí terminei também. Aí eu namorei a última que 

namorei, essa foi uma coisa de louco...  

 Entrevistadora: Mas por quê? 

RODRIGO: Dureza... Fora da casinha.  Ah é! Tem mais uma 

informação... Importante! A minha mãe é bipolar, então assim eu passei por coisas bem 

difíceis, pelo menos pra mim né? Não posso dizer dos outros. Mas, como tem que internar a 

minha mãe, ver ela fazer coisas do tipo: tirar a roupa na rua, esse tipo de coisa... Só que eu 

acho que, por um outro lado, eu faço acompanhamento terapêutico direto também. Esse 

negócio da loucura, ela, me atrai. Sabe, aquele negócio que acho que, meu subconsciente 

adora, eu acho o máximo (irônico). Então eu tenho um dedinho assim pra escolher! Fantástico 

(irônico)! Que antes dessa última namorada aí eu tava saindo com uma 

menina uma italianinha, a minha irmã deu uma definição ótima, a vida da menina parece um 

filme do diabo (risos).  É totalmente fora da casinha, a mãe é astrofísica da W o pai tem um 

monte de empresa, não sei o quê, mas é separado. Aí, cê não sabe quem é que mora na casa 

dela e quem que não mora. Tem amiga que mora lá um tempo, tem outra que não sei o 

quê,  a irmã está na Itália. Quando ela tinha 12 anos ela foi morar na Inglaterra. Sabe? Umas 

coisas assim... É fora! Aí eu falei “não, não consigo dar conta de tudo isso”, falei. Aí eu parei 

de sair com ela. A gente não chegou a namorar, pra ela a gente namorou, descobri isso depois 

(risos)  Mas essa aí não cheguei a namorar. Aí,  já tinha conhecido uma menina em 

Londrina quando eu fiz projeto lá, e resolvi ir atrás dessa menina. Comecei a conversar com 

ela, tal  não sei o quê, falei “não, vou praí”, ela falou “ah não porque você não 

vem, tal...”. Peguei o avião,  e ficou lá mesmo. Aí  saímos e tal e discutiu. Começamos a sair 

mais, ela veio pra São Paulo. Ela em Londrina e eu aqui em São Paulo. Aí resolvemos 

começar a namorar. E  aí eu também morar... Indo para Curitiba no projeto, Às vezes tava em 

São Paulo, às vezes estava em Curitiba, às vezes estava em Londrina minha mãe marcou 

escala. (riso)  Aí olha só isso... 

Entrevistadora: hum... 
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RODRIGO: Ela é gerente da área de compras, sabe aquela empresa Z? Que fabrica produto 

Z? Essa empresa fica lá em Londrina é Cambé mas é praticamente Londrina. Então pô, uma 

menina estudada, sabe? Tem uma posição legal, super inteligente, muito bonita assim. Fora da 

casinha! E começamos a namorar.  

Tudo muito legal, só que é meio fora também,  porque assim, você tem umas história muito 

esquisita, umas coisas  assim que Deus que me  perdoe, eu não conseguia lidar com 

aquilo. Primeiro a história de um cara que tinha tentado já agarrar ela a força umas duas 

vezes, e ela me contou a história desse cara. Aí uma vez eu estava em Curitiba, e ela falou que 

a amiga dela aprontou com ela, que essa amiga, amigona... Sei lá... Mais ou menos... Era meio 

parente desse cara – minha cabeça apagou uma parte da história porque era meio pesada. Aí 

chamou ela lá, falou que tinha um problema em casa, não sei o quê... Ela foi ver, tinha 

trancado ela no quarto junto. Na hora que ela viu o cara tava lá, o cara veio aqui meio que 

agarrar ela. Ela saiu pela janela, caiu, machucou o braço não sei o quê... Me ligou, eu fiquei 

desesperado. E com um monte de problema na coluna, projeto super violento, um monte de 

coisa ao mesmo tempo... Aí ela quis que eu fosse pra lá. E eu consegui no outro dia, fui lá, 

fiquei com ela e não sei o quê... Eu queria porque queria ir na polícia. Aí não pode ir na 

polícia porque ela tinha um cunhado, que o cunhado já tinha sido preso. Por quê eles têm um 

mercadinho, um negócio na favelinha, próximo, em Londrina. Aí um cara que ele 

conhecia apareceu –  essas são as histórias que eu sei –, apareceu na casa dele a polícia 

tava  atrás e como ele estava lá, levou os dois e ficou preso um tempo. Esse cunhado. Aí 

também tem uma vez que a mãe dela estava no supermercado deles lá, um cara lá na, bem na 

favelinha, a destratou, ele sentou a mão no cara, que tiveram que segurar ele! Por 

ter destratado a mãe dela. E agora se ele descobre que aconteceu um negócio desses ele mata 

o cara “Aí vai estragar a vida da minha irmã, não sei o quê, não pode na polícia porque...” ta 

bom. Aí, o cara pega e manda um e-mail pra mim, no meu e-mail pessoal, ameaçando. Ela é 

bonita, e, num sei o que... Mas se ela não fosse ser dele, ela não ia ser de ninguém também. 

Que não sei o que... Aí eu falei “mas que inferno!”, shhh fui não. Agora vamos na polícia! 

Você não vai? Eu vou na policia! Véi, agora o cara ta me ameaçando também. Aí ela 

lembrou... Engraçado né? Que, putz, as histórias acabam fechando... Às vezes você acha 

que... é muito mirabolante para ser mentira... Que tinha um ex delegado lá na empresa Z – eu 

lembro desse cara também –  e aí ela falou com esse cara, meio em off, tal... E aí, o cara falou 

pra ela que, a paisana, eles davam um jeito, e que se talvez ela falasse com ele e ela dissesse 

que não queria... Porque ela nem chegou a conversar com o cara... O cara desse uma desistida, 

porque isso às vezes acontece. E aí foi lá, contou tudo isso lá com todos os detalhes, “no 

shopping, com quatro policiais um vestido assim, um assado, outro lá e o cara não sabia. 

Tal...” e contou a história que tinha ido lá e falado pro cara que, que não queria. Mas, eu 

comecei sabe, a não processar mais as coisas, porque era tudo assim, um ambiente muito... 

Fantástico. Meio que avassalador, o negocio. Ela extremamente manipuladora também, aí já 

não sabia mais se estava fazendo as coisas certas, as coisas erradas “você tinha que ter 

feito aquilo, você tinha que ter feito assado”... Por mais que eu me matasse, que me 

esforçasse, eu sempre estava errado, sempre tinha alguma coisa que não tinha feito... ou...  

que... sabe devia pensar diferente,  aí eu comecei a racionar mais. Ela... E aí meu pai, meu pai 

é um cara muito sensato, assim “pô, Rodrigo, você presta atenção, você abre o olho, porque se 

não daqui a pouco eu vou ter que  te internar. Cada vez que eu converso com você um 

negócio, pô, fora do caminho”, isso porque ele e a esposa dele adoravam ela, sabe? Aí ia 

lá, tratava todo mundo bem, tratava meus avós super bem, a família da esposa do meu 

pai, também super bem, ela não tinha não... Mas eu falei não, não, num da, num tem 

como, num dá. E aí eu conversando com a terapeuta também... A gente começou a se 

acalmar... As coisas, pô, as histórias sempre vinham dela, era a única fonte, então no final, a 
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conclusão mais ou menos que a gente já começou a chegar, que hoje eu acredito, é que essa 

história toda foi muito  bem inventadinha, mas quem devia dar os pega nela era esse cunhado 

dela. Tinha uma... depois eu comecei a pensar né, porque quando a gente está meio tonto, a 

gente não vê nada. Então tinha umas brincadeiras meio boba, que não entendia quando a 

gente ia lá, na casa deles, ele ficava meio que brincando com ela, subindo em cima dela assim 

no sofá e tal. Não é brincadeira que se faz com cunhado, e eu mal faz, eu subo em cima da 

minha irmã, faço uma... Mas cunhado... Com ele é um negócio meio estranho sabe? Eu falei 

“poxa”, que no final  isso aí faz sentido sabe? Aí se botasse polícia no meio, aí ia ter que 

explicar, de tudo que é jeito, né. 

Aí os caras, e aí... e assim o processo pra, me desvencilhar dela, também foi bastante 

complicado, porque, putz... Eu fui pra Londrina pra tentar terminar com ela, tal, num sei o 

quê e, ahhrr (suspiro). Cheguei a falar que não umas vezes, aí ela falou que ia pra Curitiba, eu 

falei que não ia vê-la, aí... Eu dormir em outro hotel, aí os cara do hotel falaram “ó sua 

namorada ligou”, e falei “ó, essa menina não é mais minha namorada”, eu falei “ela é 

louca, se ela aparecer aqui ela vai fazer um escândalo nesse hotel cês tão ferrado em!”. Aí, na 

semana, dali 15 dias, ela tentou agendar pra ficar no meu quarto, porque eu tenho um flat que 

eu ficava à vontade, e os cara cortaram. Ela tentou ficar no meu andar, aí falaram que o hotel 

 inteiro estava cheio, porque eu praticamente morava lá, eles ganhavam muito 

dinheiro comigo. Aí ela entrou pela internet, conseguiu reservar um quarto, ela queria o 

mesmo andar que o meu, os cara achou que era lá pro primeiro. Ela ficou louca da vida e 

conseguiu chegar no quinto. Aí eles me avisaram fui dormir em outro hotel. Pegou o avião, 

foi pra lá, ficou lá tentando falar comigo, falei “não, vou falar com ela”, sabe? “Vou, num vai 

ter jeito tal...”, eu não lembro mais direito, mas acho que foi antes... Não, foi antes... Não 

lembro se foi antes ou depois, sei que eu cheguei até Londrina, pra terminar e conversar com 

ela. A gente conversou quase umas 6 horas, e eu não conseguia olhar na cara dela assim, falar 

“Meu, você faz mal pra mim, some, desaparece”. Hoje, se eu falar aqui, hoje, estou mais... 

Você, então, se ela tivesse aqui na minha frente eu, não sei  nem como que ia ser, e... Aí, olha 

que coisa louca, como que ela tinha poder sobre mim, manipulação. A gente 

conversou sobre umas 6 horas. Aí depois eu fui pra casa dela ainda,  topei ficar lá, aí dormi 

lá. Outro dia de manhã nós foi trabalhar. Era feriado, que era fora, mas lá não era. Ainda fui 

almoçar lá, veio pra almoçar, almocei com ela lá com a mãe dela, voltei pra casa dela fiquei 

com a chave, eu falei “não!”, e quando eu acordei no outro dia de manhã, assim, que ela não 

tava, como se tivesse tirado o poder de influência, eu falei “mas o que eu estou fazendo 

aqui?”. Aí eu liguei e falei com a terapeuta. Deixei a chave lá pulei o portão, peguei um 

ônibus (riso) e só avisei a ela que não tava mais lá quando eu já estava um tanto 

longe ainda. Aí eu bloqueei o meu celular, mensagens e tudo, falei que eu tinha que pensar, tal 

não sei o quê.  No domingo, eu falei que não ia voltar mais atrás, que não sei das 

quanta e... Isso aconteceu numa quinta, e ela ficou meio indignada e é um pouquinho em 

tudo, aí depois ela mandou email, mesmo que terminados,  porque ela tinha, tinha ido mal e 

tal. Mas foi um negócio muito louco assim, sabe? Isso faz o quê? A gente terminou pouco 

antes do dia dos namorados pra não ter que gastar né? Foi...(Risos) próximo do...  

Entrevistadora: Bem engenheiro, calculando logo né? 

RODRIGO: Acho que foi no fim de maio do ano passado que a gente terminou. Então sempre 

foram muitas coisas assim. Eu sou um cara muito emotivo também, muito sensível, então 

é... Tudo muito... Sou muito grande sabe, transformava as coisas às vezes também num 

negócio muito maior do que realmente era, então acho que isso também, isso não cooperava 

muito pra minha coluna (Risos) e  com as outras coisas. Mas foi isso, aí agora é 
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um  nossa... Mui... bem sossegado, bem tranqüilo. Menina que quiser 

compromisso, nossa pensa pelo menos 35 vezes, porque olha, pra depois ter esperança...  

Às vezes eu acho que eu construo também coisas que não existem, e agora eu estou 

querendo focar minhas energias em tentar ficar bom. Eu não vou 

conseguir com, gente querendo me controlar, meu zap zap, o  que que eu fui fazer, aonde é 

que eu tô, que hora que eu chego. Ah não, para! Num dá. por enquanto eu tô bem sossegado, 

TRECHO INCOMPREENSIVEL 0:24:39 À 0:29:40  mano, você tem que sair com pelo 

menos três meninas ao mesmo tempo, porque daí você não fica carente. Aí pronto, se 

resolve. Aí logo começou a fazer frescuras, você sai com a outra. Aí quando começar a fazer 

as mesmas coisas, vai com a outra e pronto e resolve (riso). E foi bem assim né. o momento 

está sendo... Aí eu comecei a curtir uma mais um pouco. É mais parecida assim 

com... comigo assim né às vezes eu não sei se é bom se é ruim... Eu ia... Começou com 

ela, sabe? Vai some duas semanas, ah! É porque eu estou trabalhando muito, eu falei: ótimo 

continue trabalhando... “A vou não, agora esse dia não posso, esse dia também não 

dá, outra vou viajar, outra não sei o quê...”, Ah! Mas agora você está me torturando, você não 

pode sair comigo? eu falei “não, é só uma questão de prioridades, o seu nível baixou, pronto” 

(riso) então é algo que assim, né, no dia a dia, não é fácil lidar. Ah!  E tem mais uma ainda... 

(riso) 

Entrevistadora: Mais uma namorada? 

RODRIGO: Não, mais uma que eu fiquei sabendo esse ano que eu não sabia. A italianinha 

louca, louca. Tadinha... Falar assim dela... A vida dela é um pouco diferente do que eu estava 

acostumado. Ela ficou... Suspeitou que ela estava grávida, que eu tinha engravidado ela. Mas 

aí ela fez tal os exames ela tem aquele... ovário policístico? Ela tomava os outros 

remédios, que alterava todos os exames... Depois ela descobriu, me disse que não estava, eu 

falei beleza. Disso eu namorei essa outra doida aí que eu te falei e aí beleza. Aí fevereiro 

desse ano ela veio falar comigo, que a gente tem um amigo em comum também que é um 

amigo meu, que ela acabou conhecendo bastante, e ela falou que tinha algo para me contar, 

tal. E aí esse meu amigo foi aquilo.... Não, só que eu estava no período extremamente 

complicado, né. Ela estava passando por isso daí, ela captou e segurou o bloco... Aí assim fico 

sabendo, que a cidadã, ficou grávida mesmo de mim. Não era uma criança, eram duas! Eram 

gêmeos. Um menino e uma menina. Ela já gestou as crianças 5 meses, e depois perdeu as 

crianças. 

Entrevistadora: Perdeu? 

RODRIGO: Perdeu... Aí eu não sei, ela me disse que perdeu, aconteceu alguma coisa, é... E 

antes quando ela falou que estava suspeitando tal, falei “não, se acontecer, fizemos junto, a 

gente assume e tal”. Eu falei “não vai matar as crianças, não vai matar a criança né?!”. Fiquei 

sabendo que era um lance depois... Aí ela falou “não, tá bom”.  Mas ela diz que perdeu, e 

tanto que hoje ela tem meio que um...  Um sentimento meio que  maternal. Às vezes ela fica 

meio frustrada, falou “pô, não consegui nem dar à luz dos nossos filhos” (riso) ela fala pra 

mim. Então eu não acredito que ela tenha abortado. A menos que o subconsciente dela tenha 

trabalhado alguma resposta pra algo que ela tenha feito. Mas eu acho que não. E aí eu fiquei 

sabendo dessa em fevereiro: eu já tinha sido o pai de duas crianças. No final lá doou as 

crianças acho que foi prá... Paulista, pra Pinheiros, estes que os cara queria estudar, porque 

uma pessoa com um  ovário policístico, segundo o que ela me falou, né, eu não conheço 

muito, foi muito mais dificuldade de ter filhos. Então, por isso... Que saem os dois óvulos ao 
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mesmo tempo invés de um por mês, e ela ainda conse... e eu, a gente fecundou os 

dois, então é algo assim totalmente... Inédito e diferente e tal aí ela, doou as crianças para 

estudo. E hoje a gente tem um relacionamento assim... Na boa, às vezes a gente se vê, às 

vezes agente fica junto, às vezes não fica. Negócio diferente sabe? E é isso (risos). 

Entrevistadora: Tá, vamos lá, já que a gente começou da frente, vamos voltar um pouquinho. 

Você falou da faculdade e tal... e aí antes da faculdade como é que foi pra você? sua 

adolescência? 

RODRIGO: Ah essa adolescência foi... Bem tranquila, assim, sabe? A gente era da turma dos 

nerds, digamos assim. Mas isso nunca me afetou, eu não ligava, eu ficava indignado se 

alguém tirasse sarro de algum amigo meu, aí eu ficava bravo, aí eu fazer a pessoa passar 

vergonha, e, eu, ficava irritado, mas se mexesse comigo eu não tava nem aí, sabe? E... foi bem 

tranquilo, esse negócio de “ah, é adolescência, que daí o corpo muda e fica revoltado que não 

sei...” não. Era bem tranqüilo. Tanto que nem tinha muitos controles sobre minha pessoa, era 

mais sobre minha irmã, pra onde vai, pra onde foi, onde é que tá, o que é que está fazendo, eu 

era mais solto mais largado. Adorava esporte pra caramba, jogava bola, jogava basquete, 

vôlei, nadava, sempre tive muitos amigos assim, então foi... foi tranqüilo,  é... foi legal.  

Entrevistadora: E seus pais? 

RODRIGO: meus pais  em que sentido? 

Entrevistadora: por onde você quer começar? eu vou perguntar da 

infância, da adolescência, de onde você quiser contar. 

RODRIGO: Ah!  Assim, meu pai sempre foi um cara muito legal, muito 

divertido, engraçado. Sempre exigiu muito. A gente tinha que tirar as maiores notas do 

colégio. Pra conseguir fazer que ele te desse um parabéns, era um negócio muito difícil, sabe? 

Porque “você só estudava” (risos) você tinha que... É o mínimo o que você está fazendo, ir 

bem na escola, pô! (riso) Então ele sempre foi muito, muito exigente! Teve até uma época da 

faculdade que foi um pouco difícil, a gente teve até umas brigas por causa disso, e tal, e... Mas 

ele sempre foi muito exigente, mas assim sempre muito carinhoso, sabe? Pela gente, fazia 

cada coisa absurda, absurda! Ele tendo ou não tendo. Ele sempre cobrou! E também 

assim, nunca deu tudo o que a gente queria, sabe? Em casa quando precisava isso é uma 

coisa... Não sei se os psicólogos concordam ou não, mas eu ainda fico no sentido da 

bíblia. Pra mim “educa teu filho com a vara”, meu pai pegava ponha a cinta  atrás da 

porta, virava uma paz em casa, que era uma beleza, sabe? Não tem ninguém drogado, não tem 

ninguém não sei pra onde. Hoje não pode encostar a mão porque os direitos humanos é não 

sei das quanta,  aí o cara vai lá e mata e rouba, vira problema do governo. Então eu não sou 

muito nessa linha não, e acho que meu pai bateu de cinta na gente uma vez só. Uma vez, e 

depois, era só por atrás da porta que era assim: uma tranqüilidade. A gente não aprontava 

muito. Aí, assim, é... Estudou, então sempre foi um exemplo pra gente. Meu pai. pô, fez 

faculdade, fez mestrado, fez doutorado, então sempre foi um exemplo, assim.  

A minha mãe, é o amor em pessoa! assim, é um negócio que, que não cabe dentro 

dela. Inclusive a gente tem um relacionamento muito legal, sabe? A gente brinca 

muito junto. Sempre esteve ali. A hora que minha irmã nasceu ela parou de trabalhar só pra 

cuidar da gente. Então, acho que em boa parte da segurança que a gente tem sabe? Cuidar, 

muito duro, caráter mesmo! É porque estava ali, né. 
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 hoje é difícil com esse mundo, com essas loucuras que está, todo mundo correndo pra todo 

lado  que se não arrumar dinheiro danou-se. Quem cria é a empregada, (riso). No caso, com 

minha avó, tem uma mulher que cuida dela lá, a mulher ainda dá umas engambelada, vem a 

mãe dela e por aí vai...  Mas minha mãe é muito inteligente também, minha mãe estudou 

até... Fez curso técnico de protética, mas não exerceu. Ela trabalhava no banco, era 

bancária. E assim, aí teve essas questões que eu comentei dela ser bipolar. Às vezes tem que 

internar, às vezes acontecem algumas coisas assim, saindo meio fora... Mas fora esses 

períodos, sempre foi uma pessoa fantástica. Teve uma época na adolescência, que minha irmã 

foi meio difícil, entre ela e minha irmã. 

Entrevistadora:- aham! 

RODRIGO: Além de ser bem mais nova, não sei se tipo conquistar espaço, ler o meu 

diário... E a gente era meio intenso em casa,  não tinha este negócio de:  a fugiu de casa  pra 

dar uma volta no quarteirão! Minha  irmã apareceu em Piracicaba na casa da minha tia. Acho 

que ela estava com 12 anos, trancou o quarto por dentro, saiu, desceu, pegou o ônibus no 

terminal, foi até a rodoviária, da rodoviária e pegou um ônibus para Piracicaba foi aparecer 

lá. Também, foi  a hora que ela acordou minha mãe já estava lá. Talvez porque já 

tinham avisado, ai, ai, ai, mas neaaa pouco disso assim, que mais?  

Entrevistadora: Você tinha quantos anos quando sua mãe tinha essas crises? Qual a idade? 

RODRIGO: Várias idades. Assim, teve vezes, em que eu era menor, tal, acho que... Que 

a primeira vez em que eu me entendia por gente do que estava acontecendo, eu chuto aí pra 

uns 6, 7  anos. Depois ela ficou mal também, eu devia estar com uns 13, 14, nem sei se 

isso... Tipo 10, aos 10 teve uma que foi difícil, porque meu pai estava no Rio Grande do 

Sul né? Lá já tinha... O pessoal  às vezes já sabia lá no trabalho dele, ele saía cuidava 

dela, internava e... Era mais gerenciável. Agora essa vez que ele estava lá no Rio Grande do 

Sul e a gente que teve que se virar ligar pros amigos que... Que sabiam, que são poucas 

pessoas, e você não vai sair falando pra todo mundo. E eu, ter que ir e internar a minha 

mãe, isso foi difícil pra mim, sabe? Minha mãe me pediu uma escova de dente, foi 

tenso... Passava naquele microfone, negócio é que, ficou na minha cabeça, sabe, mas... 

Entrevistadora: Você tinha 10 anos né? 

RODRIGO:  É... essa da escova de dente eu acho que não, eu já tava trabalhando até aqui em 

São Paulo, eu acho que eu estava com quin... 28 hoje... Devia estar acho que... com 23 anos 

já, mesmo assim bateu muito forte, sabe, ver ela naquele estado, assim? Meio dopada? Mas 

precisou, e, graças a Deus, hoje ela está bem. A gente assim, foi eu que conversei com minha 

irmã falei: ou vamos aproveitar que ela está bem, porquê, uma... É aproveitar, sabe? Ficar 

achando,que ela está curada? Não está tomando nenhuma medicação, um alívio é minha 

avó, falei “quando a avó não tiver mais aí, não sei como é que vai ser. Mas vamos aproveitar 

que ela está bem, e vamos fazer o que a gente puder fazer, enquanto ela está bem. E quando 

não tiver, a gente já está cuidando, desse jeito a gente vai conseguir”. E...Eu tinha assim... 

Antes, demorei, trabalhando com apoiamento, pra conseguir me desprender um pouco dessas 

coisas, sabe, eu que criava meio que um mundo: não, agora minha mãe está bem, ela está 

curada, e aí quando, sei lá, daqui um ano, ela ficava mal, aí eu queria brigar com o mundo, 

sabe? Era...  Não faz sentido. Então tem que... levar as coisas meio devagar, e é 

isso. Nossa, mas eu tenho um relacionamento com ela muito forte, assim sabe? Meu pai fica 

brigando, fala “ah! num sei não” (riso) meio que querido dela, não sei o que, às vezes.  
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Mas eu vou dizer uma coisa,  teve uma vez... Nossa, eu fiquei muito nervoso com ela! Porque, 

olha que essa questão dá... da doença aí, coisa de finanças, Deus que me livre! Minha mãe já 

chegou a soltar 30 cheques no mês! 30, 40 cheques no mês, a hora que você vê, tinha 

comprado um piano, duas casas, não sei o quê! Então é, assim, mexe muito com uma 

pessoa, né? Ela não sente mais risco nenhum, a libido vai lá pra cima, vira um... E aí teve um 

ano que, putz... Ela tinha... Meus pais separaram, meu pai não queria ter mais vínculo 

nenhum. Então minha mãe ficou com 65 por cento do patrimônio, ele ficou  só com 35 e eles 

não têm vínculo. Não tem pensão, não tem nada. Eu falei “faz o seguinte então, deixa que eu 

administro o dinheiro, põe o dinheiro na conta se quiser gastar aquele dinheiro faz o que você 

quiser, lindinha, porque no mês que vem, vem mais, eu administro e eu consigo colocar uma 

quantia suficiente”.  “Ah! Está bom”. Rum... “não,  está bom, está bom, está bom, está 

bom!” Aí, na hora, nossa... Eu saí de São Paulo, aí depois fui pra Piracicaba, abri conta em 

banco fiz um monte de coisa, na hora dela transferir o dinheiro, ela inventa uma desculpa “a 

gerente de outro banco não veio aqui então não vou transferir”. Nossa, aquele dia eu fiquei 

nervoso. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito nervoso. Aí desencanei e falei “eu também não 

vou fazer mais nada, não sei o quê”. Aí ela enfiou um monte de coisa no nariz aconteceu 

inevitável [trecho incompreensível 37:30, 37:31] acontecendo. Aí depois, ela comprou duas 

casas – pelo menos dessa vez ela tinha dinheiro pra pagar as duas casas – uma que estava 

caindo aos pedaços e outra que era razoavelmente boa. Aí depois teve uns  períodos 

de... Teve... ela voltou a ficar boa, e essa de campinas ela vendeu, e aí ao invés dela pegar o 

dinheiro e botar na conta dela, já foi lá e depositou o pagamento direto na conta da minha 

irmã. Ela não quis mais mexer comigo, mas graças a deus que ela fez isso, é porque daí veio a 

minha irmã, eu passei a controlar o negócio, e agora gente que gerenciamos. Ela não quer 

saber mais nada de dinheiro, tendo dinheiro pra ela usar lá está ótimo. E aí a gente que 

gerencia, que faz as aplicações, os rendimentos, o imposto de renda dela, tal. A gente que 

toca, mas agora tudo pô, legal, né? (riso). 

Internet, netflix, e agora netflix na casa dela, nossa ela assistiu mais de 60 

filmes, “mãe, mas agora o mundo vai acabar em filme agora?” Ahh! Estamos assistindo, e aí 

não sei o que... “Você foi no baile?” (riso) “Ah... No comecinho... Não estava com 

vontade...”. Isso na época que eu vi que ela, que ela vai no baile, ela só não vai no baile na 

segunda. Aí ela falou pra minha avó né – minha avó é muito metodista assim né – falo “vó, a 

minha mãe ela guarda a segunda” (riso) que tem o pessoal que guarda sábado, tudo,  você 

guarda o domingo, minha mãe guarda segunda, segunda não tem baile” (riso). Que é a maior 

graça pra mim ficava comentando, só que ela começou a não ir dia mais nenhum eu falei pra 

ela... E assim, ela indo ao baile, é uma das coisas que me deixa mais tranquilo, porque ela vê 

gente, ela conversa, ela dança, ela faz alguma coisa... Eu morro de medo dela entrar em 

depressão, ficar só em casa, ela é super inteligente, super ativa e 

ficar lá, né? Vegetando. “Pois se você parar de ir no baile e não arrumar outra coisa, eu vou 

cancelar tudo,  vamos acabar a internet, filme, vai acabar tudo!” “não, que num sei o 

que”, “então você se vira, se vira nos 30 não quero nem saber”. Aí ela começou... Voltou a 

ir no baile, que não sei o quê. Eu falei “e o namorado?” por conta do colar chega de 

colé, “conta do colar pra mim”,(riso)  aí “Ro tu é enjoado!” e eu “como que enjoado? O cara 

legal. Dá presente todo santo dia. Aí não acredito meu, be... bem gostoso é da natura, nem 

precisa ser da boticário você viu? Ah mas o seu era muito melhor. (risos) Me divirto com 

ela. Falei “e se você não arrumou outro em Piracicaba?” “Ah! Mas aqui é só pra dançar”. Eu 

falei “então, mãe!” (risos). Eu dou muita risada, ligo pra lá quase todo dia, pergunto se foi no 

baile dos interior, o que ela fez, que num sei o que, faz bem pra mim, pra ela, sabe? da uma... 

Entrevistadora: Sua irmã tem quantos anos? 



245 
 

 

RODRIGO: A minha irmã, ela é um ano e dois meses mais velha que eu, tem 29. 

Entrevistadora: Vocês são bem próximos né? 

RODRIGO: A gente é bem grudado os dois.  Com o pequeno, ah teve isso também, o 

pequeno, meu pequeno está com 24. 

Entrevistadora: O pequeno? 

RODRIGO: É que o pequeno, a gente teve uns problemas, foi meio pesado, assim. 

Entrevistadora: Ele é filho dos seus pais também? Os dois filhos? 

RODRIGO: Eu tenho mais um irmão por parte de pai, que esse aí eu fui conhecer, acho que 

ele já estava com... 16 anos mais ou menos, ele é fora do casamento. Então é a Nome da 

Irmã*, eu, ele e o pequeno. Somos em quatro. Também fez mecatrônica na UNICAMP, minha 

mãe estudou em economia na USP, meu irmão também estudou economia na USP, e quando 

esse outro irmão está junto também, parece que a gente cresceu a vida inteira junto, a gente se 

dá super bem, é muito legal, e... 

Entrevistadora: vocês três fora o pequeno? 

RODRIGO: Não... O peque... É o peque... É que o pequeno tem meio que a vida dele 

meio separada. Ele sofreu... 

 Entrevistadora: que problema vocês tiveram nessa época? 

RODRIGO: Então,  primeiro, eu... Eu comecei a entender mais, que ele sofreu muito 

quando... Por causa que os meus pais se separaram, e ele ficou muito tempo sozinho porque 

ele ficou com meu pai lá. E meu pai, coitado do meu pai. Ele fez o que 

pôde, sabe? Sustentando 4 filhos, cada um numa cidade, sustentando mais a minha mãe -

 numa época que teve que sustentar - se matando que nem louco para trabalhar, e, tal, e... É aí 

que acontecia, ele ficava às vezes... Uma semana fora, 15 dias fora, e o Marcos ficava com 

empregada lá né. 

Entrevistadora: Ele tinha quantos anos? 

RODRIGO: Ele estava com... Ah, adolescência problemática, acho que tinha uns 14, 13. E aí, 

quando meu pai chegava, meu pai não ia ficar botando ele na linha, né? Ficar brigando com 

ele, então era as coisas que queria, do jeito que ele queria, e tal.  Então ele tem um... um, 

mundo particular dele e não se importa muito com os outros, sabe? Ele usa as coisas dos 

outros, se ele quebra, ele não está nem aí. E acha que ele tem um exército de pessoas que são 

servidores dele, gratuitos, entendeu? Pessoas que... Trabalham pra ele, ele não precisa 

pagar. Então eu uso o carro do meu pai, ele bate o carro da Irmã, ele nem fala que bateu o 

carro, ele viu o carro lá do meu pai e falou  “Ah! carro aqui está a disposição pra mim,  se está 

aqui  porque ninguém está usando, porque que eu não posso usar?”. Isso porque meu pai 

estava chegando pra pegar o carro pra viajar. Se meu pai não ligasse em casa, e não falasse 

com ele, sabe? É uma inversão de valores! É quase que meu pai que tem que pedir o carro pra 

ele. Então aí gente começou a ter muito atrito. Eu comecei a fazer um tratamento, que foi o 

que tirou as minhas dores, esse última que eu sai de licença, em Ribeirão Preto. Quando eu... 
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Também, totalmente diferente, que atuam no sistema nervoso central. E eu não podia 

ficar aí, ter stress, esse tipo de coisa, tal. E aí meu irmão pegou meu computador pra usar, e eu 

sou muito bonzinho assim, com as coisas, eu tenho até que avisar... Eu brinco com a 

Irmã, “arrumar algum lugar pra você ser bom pra poder ser mais ruim em casa” (risos), é... 

Porque eu tenho essa necessidade e aí, acaba me sacaneando. E aí, ele usou meu 

computador, porque a namorada dele estava usando o dele. Então, não dava pra ele fazer a 

namorada parar. Aí ele pegou o meu de trabalho, ele achou que ele tinha a senha, mas eu 

precisei alterar a senha porque tinha expirado. Ele travou meu computador! Tinha um monte 

de coisa que é ilegal no meu computador porque eu estava de licença. Meu computador é um 

computador de auditoria, uma das maiores auditorias do mundo. Falei “como é que eu mando 

esse computador na TI?”, falei “é inteirinho criptografado”, falei “se eu perder meu 

emprego? Por justa causa você vai me sustentar? com salário que eu tenho hoje?”. Mas aquilo 

me deixou tão nervoso. E foi assim, que meio que a gota d'água, sabe? E aí, nossa, a gente 

teve uma briga feia, eu perdi um mês e meio do meu tratamento, tive que começar tudo de 

novo por causa dessa briga que eu tive com ele. E as coisas foram acumulando, acumulando 

assim. E aí eu pô... Meu pai também já meio sem paciência, levando porrada e tudo lá, até que 

ele resolveu sair de casa. Essa semana eu acho que ele sai. E tem outra coisa também, é um 

pouco difícil pra mim, eu divido o quarto com ele, então eu não tenho... 

 Entrevistadora: você mora com seu pai? 

RODRIGO: moro. 

Entrevistadora: e sua irmã? 

RDRIGO: Minha irmã também, a esposa do meu pai também. Aí nós  morávamos tudo em 

casa separada, na última configuração. Como estou assim... Eu morava com minha irmã, 

próximo da paulista, meu pai morava na casa da minha avó, porque ele perdeu o emprego, ele 

foi morar lá, e meu irmão morava perto da USP. Aí meu pai falou assim “menino para de 

jogar um monte de dinheiro fora, todo mundo pagando aluguel e a gente não mora junto?”. Aí 

ele comprou um apartamento maior, aí a gente passou morar junto. A gente divide as contas 

de casa, e... A gente tem mais qualidade de vida. Então agora pra essa fase que eu to, está 

sendo fantástico. Tem uma piscina coberta aquecida de 25 metros, tem... Cinema, quadra 

esportiva... Tem tudo! Se bem que eu não uso quase nada porque eu não posso, mas a piscina 

tá lá, você entendeu? 

Entrevistadora: Está lá né? Porque o dia que quiser: use. (riso) 

RODRIGO: as poucas vezes que eu posso fazer caminhada e andar,  então assim: a piscina 

está cheia, dez e meia da noite, eu desço e fico lá, caminho, umas 40 piscina que eu 

faço. Subo, e eu estou em casa. Não tem que sair, academia. Isso eu devo ao meu pai. Hoje eu 

não posso  morar sozinho mais. Quer dizer, depois eu vou poder. Porque hoje eu não posso 

levantar um quilo, nesse tratamento que eu estou fazendo então... Não consigo servir um 

refrigerante no copo, não consigo arrastar uma cadeira... Então pra mim está sendo 

importante. Mas é um pouco assim é...  é diferente, apesar de ser mais sossegado, não tem 

tanto aqueles controles, porque meu pai não sustenta mais ninguém, a gente que se vira tal. 

 Entrevistadora: Arram. 
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RODRIGO: É... Um pouco diferente. Mas pra mim é bom. Porquê eu fico com carro do meu 

pai, por exemplo. Ele vai trabalhar de trem, de ônibus... Porque não posso andar de trem, de 

ônibus... As pessoas baterem em mim... Extremamente complicado. Só o sacolejo do 

ônibus eu fico com dor na coluna. Então num dá, e... Aí eu fico com carro dele, e ele vai 

trabalhar de trem. Então são coisas que pegam assim, sabe? Meu irmão vai lá e  bate o 

carro, aí o carro tem que ficar um mês parado. 

Entrevistadora: Você vai ter que pegar trem.... 

RODRIGO: Ele não está nem aí! Não, eu não posso pegar trem! Eu vou pegar táxi, quando eu 

achar aquela merda! Porque você procura a merda do táxi você não acha. Aí você acha o táxi 

a porcaria não passa cartão. Aí você vai lá... Isso foi quando eu tive essa sequência, foi 

quando eu tive um pico de stress.  Inclusive eu tenho que sair, não posso ficar mais muito 

tempo, que eu tenho uma consulta na psiquiatra. Eu quero tomar um remédio pra eu ficar um 

pouco mais estável. Mas aconteceu um monte de coisas assim seguida. Aí eu tirei algum 

dinheiro agora, eu vou ter que pegar táxi, porque a merda não tem cartão. E aí o que 

acontece? Eu sou assaltado! (riso suspirando)  Eu tinha 250 reais na carteira porque as 

porcarias num tinha maquininha, e eu fui assaltado. Um dia eu estava com taxista, aí, ainda 

peguei o taxista nesse dia e falei “a cara, vai me desculpar se não passa cartão, né?” “é não 

passo”, eu falei “nossa, que beleza que você não passa né?”, ele me olhou assim, eu falei 

“cara isso é uma merda!”, eu falei “olha só, vocês não passam, eu tenho que sacar dinheiro. Aí 

eu saco meu dinheiro, e eu sou assaltado. Aí como eles levaram todo meu dinheiro o que é 

que a gente vai ter que fazer? você vai ter que parar em frente de uma agência bancária pra eu 

sacar o dinheiro, pra eu poder pagar a corrida (riso) e pra você correr o risco de ser assaltado 

na porta do banco”. Eu falei “olha! Fantástico vocês não terem uma maquininha dentro da 

bosta do taxi!. Eu falei “eu sei que tem taxa”, eu falei “eu tenho uma empresa online, eu tenho 

comercio, eu tenho um monte de meios de pagamento, que também entram na minha veia, 

mas eu tenho que dar segurança para o meu cliente, por isso que pra mim é uma merda, por 

isso que eu vou comprar um carro, pra não depender de vocês de motorista como o Senhor, 

que não dá pra usar uma maquininha, e pra mim não dá pra viver sem a maquininha, por que 

eu não estou mais afim de ficar correndo o risco de ser assaltado!”. O rapaz olhou assim pra 

mim... Aí “eu estou repensando sobre a maquininha”, eu falei “ pôÔOO. Pra que pensar logo 

né?”.  Aí,.. Entende? Foi aí.... Nossa! Meu! Deu um pico de stress ainda! Porque, foi 

engraçado a italianinha, também era muito rápida, falou “caramba, você falou que até com sua 

irmã você brigou”. Mesmo, com a minha irmã nunca brigo! Nesse dia, nossa! Esse dia foi 

foda. Desculpa pelos palavrões (Riso). Mas, Putz, eu precisava ir fazer o exame aqui no no 

hospital, ressonância magnética e já e fiz esses exames... Aí estou com um cachorro novo em 

casa! Ele já tinha comido meu óculos, tinha me dado baita dum trabalho para 

conseguir o óculos. Eu fui lá, marquei consulta, tal, consegui outro óculos. Tive que gastar 

500 pau. Beleza! Aí, eu descubro que eu não acho o exame, pedido de ressonância 

magnética. O cachorro comeu o pedido! Falei “hummm”. Fiquei chateado, triste, eu falei 

“putz, que merda! Não vou conseguir resolver isso.”. Aí fui fazer o raio X. Aí minha irmã 

falou “não, vai com meu carro, tal, e num sei o que”. Apesar do carro dela ser  manual, ser 

ruim pra mim, falei não vai com meu carro, “você não vai usar não?” “não vou usar o carro 

não.” Aí, “se for usar tarde, pra fazer minha manicure. Aí eu vou a pé, sei lá”, e beleza! 

Peguei o carro dela, vim aqui e na [trecho incompreensível 0:49:13]. Aí fui fazer o exame na 

minha córnea. Demorou como nunca aconteceu! Agendado, quase uma hora. O cara me pediu 

desculpa. Aí vou fazer um raio X que tinha que ficar entortando  a coluna. Foi difícil 

fazer deu problema, fiquei estressado, nervoso, com dor. Saí de lá e lembrei que tinha que 

buscar meu relógio, esse relógio (mostra para entrevistadora). Falei “não, pode. Não, pode 
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ir, não sei o quê”. Aí estou indo buscar o relógio, eu sou assaltado, me roubaram 

o slim. Aí estava desolado, sabe? Desolado. Aí cheguei no shopping, pra buscar o relógio. Aí 

tentei falar com minha irmã, não consegui. Aí chego lá para pegar o relógio, falei “ei minha 

nota fiscal”, o cara “ahhh!”. Falei “ó, faz o seguinte, só não fala pra mim, que você vai pedir o 

meu email, que você vai mandar a nota fiscal pelo meu email, por favor, pode falar o que você 

vai falar”, o cara “nãooo”. Ficar eu não aguento mais. Falei “é 30 no comercio que eu 

vou, você tem que emitir a nota na hora, e tem que dar aqui mesmo independente de 

depois”. O que você acha que aconteceu com outros 29? É obvio que não mandaram. Eu 

tenho uma loja online, a pessoa compra, a nota fiscal, chega no email dela não tem 

que pedir. Falei “aqui eu tenho que pedir, e você não tem”. Aí “não,  então vamos mandar 

agora”. Falei “então está bom, mandar agora eu quero ver a mensagem de que me foi 

enviado.”. Cara começou a procurar o cartão de CNPJ e não achava, porquê? Porque não ia 

pedia nota, falou “agora”, o cara japa – “quer saber de uma coisa, se você quiser emitir você 

emite, se você não quiser emitir você não emite, se você quiser mandar pa... cê manda tá?” e 

sai da... da loja, isso acho que tenho que os quatro cinco cliente que foram embora, porque eu 

já estava muito estressado. Me ligaram, minha irmã “alô, cadê você? Eu tenho duas horas. Eu 

falei pra você que ia usar o carro”. Ahhhh! Aí  eu já tava no... Eu falei “você está bem?”, aí 

“eu estou bem.”. Falei “não, você tem certeza?” “não, estou bem.” eu falei “não, você não 

está bem, você está com problemas. Você tem que procurar ajuda” ela falou 

“porque?” “porque você não fala coisa com coisa, você falou: isso, isso, isso, agora você fala 

isso, eu não tô entendendo, a cara já esqueci desculpa, foi demais, demais, acabei  de ser 

assaltado, aí que hora que hora você foi”...  falei “ó, quer saber? ou não quero nem falar com 

você, falei eu vou, eu ia almoçar, ma... eu vou entrego esse carro aí, você faz o que você 

quiser com ele”. E... Eu voltei pra casa, todo nervoso. Mas foi importante, eu tenho uma 

resolução, falei duas coisas: primeiro eu preciso tomar medicação, apesar dessa mulher de 

Ribeirão aí que é outra que está me estressando já, ela acha que é semideus, isso me 

irrita. Não querer que eu tomasse remédio, pra mexer no sistema nervoso. E outro que eu vou 

com meu carro, foi andar,  têm que parar com essa palhaçada, fica mais na oficina, do que em 

casa. Minha mãe tinha batido antes o carro do meu pai,  ficou um mês e pouco, na 

garagem, na... Na oficina, aí quando ficou bom eu vi o carro 3 dias, meu irmão pegou o 

carro um dia, bateu. Foi pra oficina de novo, eu falei que esse carro da esposa do meu pai não 

dá pra usar, eles têm, ah! Nesse meio tempo, ainda faleceu o pai dela, eles têm pessoa de 

idade, precisa acudir e correr eu não vou ficar usando o carro. Falei não estressei, aí ela falou 

“Ah! Não sei o que”, aí eu falei “Ah! Nem fala comigo hoje aqui na boa. Também nem vem 

falar desse carro aí, e você faz o que você quiser com esse carro, eu vou comprar um carro pra 

mim, e eu vou atrás e me encher o saco”. E (riso) agora eu estou indo atrás da minha carteira 

especial, pra ter os descontos e tal... 

Entrevistadora: Aham... 

RODRIGO: E não tem rodízio, não paga IPVA, e tal. Mas nossa, filha não foi fácil esses dias, 

e tal. Sabe e é muita coisa junta, e esse meu tratamento com monitoramento pra chegar no 

lugar que eu quero, isso me consome muito, sabe? Putz, está bom, está ruim, está bom, está 

ruim... Aí, a mulher, a de lá não assume “ai é porque você fez isso, é porque você não fez 

assado, é porque não sei das quantas...”. Eu ainda estou quase mandando ela pra aquele lugar 

também, e... E aí vai consumindo a minha energia, aí junta com essas coisas acontecendo. 

Nossa, está destruindo, não foi por isso. Falei “não... provavelmente eu vou tomar é 

paroxetina porque eu já tomei um tempo, e... E chega, num dá pra ficar assim!” Desse linear, 

isso acontece mais numas... três coisas dessas num dia só, fala... Só vou conseguir falar é ligar 

no meu pai e falar “meu, me interna, porque... num dá, num consigo dar conta.”.  
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 Entrevistadora: Esta vivendo um estresse muito grande, né? 

RODRIGO: Ah!, Absurdo! Pô, tentando voltar a trabalhar, aí você volta, você fica ruim, aí 

você se cansa de novo. É difícil, sabe? Eu não tenho 65 anos, complicado. Mas... É isso, 

(Risos). Uma Vidinha de 28 que às vezes tem cara de 30, 40 né? (riso). Os cabra ameaçando. 

Mas você viu que, você, não posso ficar sentado, eu não posso ficar em pé, não posso fazer 

viagem longa, não posso carregar peso, e as vezes é difícil,  porque... Num dá pra você exigir 

que as pessoas entendam. Tá, nesse dia eu fui na academia, cumprimentei as pessoas e fiz 5 

minutos no Transport. Porque, aí, teve mais ainda. E foi uma fisioterapeuta, depois a gente foi 

– até o Doutor que indicou super competente – mas esse meu tratamento é totalmente 

diferente. Aí ela fez algo que o banal que era muito mais leve, mas em duas sessões eu fiquei 

sem andar de novo, sabe? Isso tudo vai mexendo com a cabeça, sabe? Aí eu arrumei a outra, 

tal, tem que ser coisa bem leve mesmo, aí eu fui lá fiz 5 minutos no... No Transport, ahhh!!!  

Saí assim tinha andado na piscina. Mas o que, que é isso? Você não fez nada. Falei “Cara 

você nem imagina o quanto que eu fiz!” falei “amanhã tem mais 5 minutos”. Cara olhou 

assim pra mim e começou a dar risada. Hoje eu quero que se foda, tenho que dar explicação 

pra ninguém, porra! Entendeu? E mais, antes eu me preocupava, sabe? O que vale é a 

experiência. E vai aprendendo... 

 Entrevistadora: Rodrigo com todas essas dores e questões, como foi pra você... Você já tinha 

essa dor quando você iniciou sua vida sexual? 

RODRIGO: Hum... Deixa eu lembrar em? E agora?... Acho que sim, se eu fui operado, é... Ó, 

eu já tinha sido operado, quando eu inic... Quando a gente se... Quando eu iniciei minha vida 

sexual não, acho que ainda estava lá em Londrina, acho que eu estava com 14, 15 ou 14 anos, 

não... Aí não... 

Entrevistadora: Mas te trouxe alguma dificuldade? 

RODRIGO: Não, isso é uma coisa que os médicos (Riso) sempre comentaram. É um negocio 

engraçado, eu não consigo ficar sem sexo de jeito nenhum. Já até esperei ter. Não, faz parte 

do meu tratamento, eu preciso de sexo e não adianta. Quando eu fui operado as... Primeira 

vez, Ahhh! Não deu o que? Uma semana da cirurgia que eu tinha feito eu fui pra cama que 

estava lá com a menina que... Que eu estava na república da minha irmã. Ahh! Aí deu 

problema. Aí eu comecei a sentir dor, e não sei o que. Mas era mais psicológico. Eu fiz os 

exames lá, deu um liquido na coluna, depois foi reabsorvido. Aí tinha que aguentar o... o 

médico (riso) as secretárias brincavam comigo e me chamava de tigrão depois. Ahhh! Sempre 

tem... Umas histórias com aquelas... Com isso. Nesse outro tratamento que eu estava fazendo 

também. Eu saí com a menina, aí ela ficou “mas pô, mas não...” “disse que podia, só não 

podia o tanto que você fez, num sei o que” (referindo-se a médica que o advertiu de ter tido 

relação sexual). Mas eu nunca tive nenhum tipo de disfunção, de dor que me atrapalhasse 

nesse quesito, que num conseguisse. 

Entrevistadora: Sempre foi tranquilo pra você... 

RODRIGO: Sempre foi tranqüilo... Ainda bem né, porque também se me cortasse isso aí 

também... Desencana! Interna! Entendeu? Porque ta, aí também num dá (risos). 

Entrevistadora: Bom, e no seu nascimento? Como que foi seu desenvolvimento? Quando era 

pequenininho assim... Você sabe se teve algum problema? 



250 
 

 

RODRIGO: Ah!... Acho que não. 

Entrevistadora: Parto, leite... 

RODRIGO: Não, eu fui o que mais mamei... Disparado. Eu era o mais chorão 

também. Ahh!, Mas a minha mãe sempre... Cuidou muito, mesmo quando a gente era bem 

pequenininho, escolinha, não sei o quê, era tudo olhado de muito perto, assim 

sabe? Nunca... No parto também foi tranqüilo. A minha irmã, minha mãe operou de hérnia de 

disco grávida da minha irmã, ela só tomou anestesia peridural por conta disso, não queria 

tomar geral de jeito nenhum, minha irmã é perfeita também nunca teve nada. 

Entrevistadora: você trouxe, durante a nossa conversa, a questão da separação dos seus 

pais como algo muito doloroso, né? Porque é que foi? como que aconteceu? 

RODRIGO: Ah! Foi complicado, por que, a minha mãe estava meio fora... Mas pelo jeito 

meio diferente, quando ela saia fora do jeito de tirar a roupa na rua... A gente entendia que ela 

estava fora, mas ela falava coisas extremamente pesadas, mas conversando com a gente do 

jeito que eu estou falando contigo. Então assim, é difícil entender, já até começou pensar se 

tinha evoluído como uma esquizofrenia, se ela tinha... Aderido outra personalidade. Lidar 

com aquilo sabe? Foi... Aconteceu numa forma diferente, então, quebra o pau com meu pai 

todo dia. Eu separava brigas às vezes dela se pegando com a minha irmã, ela não dormia à 

noite, varava a noite, eu trabalhava, estava varado, ainda tinha que escutar professor 

incompetente, ir lá e falar besteira pra mim. Por isso sentava na última carteira. Teve um dia 

que eu estava varado, pus outras cadeiras, logo deitei e dormir assim nas duas cadeiras, a 

mulher foi lá e me encheu o saco, e a gente é super... Mesmo com tudo isso acontecendo a 

gente sempre tinha as maiores notas da turma, a gente ia muito bem.  Aí veio tirar sarro, e aí 

eu... Nesse período como eu estava passando por uma fase difícil, eu vi ela muito irônico, a 

gente tirava sarro com professor. Aí, não sei se falta um pouco de 

maturidade, experiência deles de tentar entender o que estava acontecendo, mas ao invés 

disso, queria competir com aluno, fazer o aluno  passar vergonha na frente da sala. Mas aí 

eu acabava fazendo professor passar vergonha. Eu sempre tinha uma respostinha melhor algo 

mais inteligente pra falar, então foi um período difícil, cheguei a dar um murro na 

parede, uma vez eu tava tão nervoso, o se olhar aqui tem uns ossinhos ta vendo? Se você olhar 

aqui é reto, ó, meu osso afundou e eu nunca senti dor, de nada e nem depois, mas de tão 

nervoso que eu estava. No dia que estava tendo briga em casa, a gente já chegou a botar 

minha mãe pra fora de casa, porque um dia, ela tinha saído fora, ela tinha batido no Marcos, e 

eu... Quando eu vi ele chegando com os dois sem saber se tinha ido em casa, botamos ela pra 

fora umas três noites de casa, fizemos uma trouxa, com as coisas dela assim, botava na porta 

de casa pra ela pegar e sumir. 

Entrevistadora: Os três filhos? 

RODRIGO: É. 

 Entrevistadora: E isso foi na época que seu pai decidiu se separar? 

RODRIGO: Foi. 

Entrevistadora: Seu pai tomou a decisão? 
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RODRIGO: Foi, meu pai falou “Eu não agüento mais, eu estou pirando, e não tem condições 

e...” 

Entrevistadora: Aí ele foi embora com vocês? 

RODRIGO: Mais ou menos. Por que assim, ele ia embora e chegou até a alugar um 

apartamento, mas a gente falou que ia ficar com ele. Falei “Não, a gente vai ficar com você”. 

Cheguei até consultar alguns psicólogos na época “Ô meu, o barco ta afundando, você te enfia 

no que é mais sadio, se não você vai... Pirar”. E aí a gente foi e ele falou “não, eu não... Ixe 

não vai todo mundo sair daqui, pra sua mãe ficar com esse apartamento do tamanho que é”. 

Eu falei “não”, a gente entrou com o processo, aí minha mãe saiu de casa. Então foi algo 

extremamente doloroso. Ah! Chegou a aparecer vizinha lá achar que entendia alguma coisa 

“aí, que quando eu tive depressão pós parto, o meu marido me deu o apoio”... Quase voei no 

pescoço dela, eu pulei assim ó, meu pai me catou no ar, policial tava dentro de casa, tinha 

dado um rolo, tinha dado briga, tinham chamado à polícia, eu voei no pescoço da mulher 

(risos). Meu pai me catou no ar assim, me segurou, porque eu ia estrangula mulher, então foi 

um negócio pesado. Aí eu falei “nossa senhora”, é bem tenso assim sabe? porque acho 

que, marcou bastante. 

Entrevistadora: Difícil né? 

RODRIGO: (risos)  

Entrevistadora: você tem algum medo? 

RODRIGO: Medo? Ahh!!!.. (suspiro)  comecei a identificar isso com a terapeuta, e aí eu 

comecei, a não ligar mais pra isso. Mas eu tinha muito medo de perder as pessoas, sabe? Não 

sei se por todas essas coisas que aconteceram. Então eu assim, fazia de tudo.  Tinha meio que 

uma necessidade de ser um cara legal, um cara prestativo. Acabava sendo até, sendo um cara 

chato, pra ser bem sincero. Mas eu tinha essa necessidade, porque eu acho que era medo de 

perder as pessoas, perder as relações, sabe? Não poder contar com aquela pessoa mais. E hoje 

eu estou começando a  entender um pouco que, se você precisa fazer de tudo, pra ter uma 

relação com uma pessoa.... coisa a mais... É porque você não tem. Então isso  começou a me 

deixar um pouco mais tranqüilo: gostou? Gostou! Não gostou? Ó, dane-se! entendeu? Vá 

procurar outra pessoa. Então hoje eu estou mais tranquilo com isso. Mas acho que, foi uma 

das coisas assim, que mais me deixava com medo. Agora, ahhh!, assim, tem outras 

coisas, também por exemplo, não sou muito fã de altura. Que nem... Inventei com minha 

irmã, que minha mãe fomos pra serra negra, “vamos subir no raio do teleférico, não porque 

vamo, que vamo, que vamo”. “Nossa, mas tem isso?” “não, vamo, vamos”. Subiu na ladeira 

lá, falei “pelo amor de deus” ainda tem aquele ferrinho grudado lá, Quaaaaaaaeeeelaaa, 

laaaaa, caaaaaaaaa, caaameeera filmando, e num sei o que, você está vigiando a energia de 

minha mãe, minha mãe nem subiu no negócio, (Risos) foi divertido super legal, e tal, mas 

assim, me dá medo sabe? Então, ah, que nem montanha russa, deus que me livre. Aquele 

elevador lá, antes acreditei acontecido as coisas que aconteceu... Mas subi naquele dia, eu 

falei a vida é mais, é hora que [trecho incompreensível] se divertido, legal, e borá. E tem 

umas coisas engraçadas assim, que por exemplo se eu escuto: barulho em casa, coisa à 

noite, aí eu quero ir ver. Uma vez em São Carlos roubaram a nossa república, tal, que eu 

queria ir ver, só que eu não achei prudente, falei: poxa, já pensou se o cara tá armado, 

drogado, dá um tiro na minha cabeça, eu liguei pra polícia, e os cara “não. Vai ver não, que 

agente está indo”, 10 minutos os caras chegaram lá com dois policiais, em casa foram 
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olhar, tal, acho que não era nada, mas eu queria ir ver, eu queria saber assim, esse tipo de 

coisa. De ah, escuro, não sei das quanta, ladrão, eu sou mais tranqüilo, é... Agora, eu acho que 

principal mesmo, mesmo, é esse, é sobre perder as relações, de perder as pessoas. 

Entrevistadora: E... Como você significa sua dor? Você dá algum sentido pra ela? 

RODRIGO: eu tenho tentado, e, sim, uma coisa que eu acho que, vem na minha cabeça, se é 

realmente isso ou não, é que eu acho que eu tive que passar por essas coisas, pra eu mudar, eu 

ser uma pessoa diferente, é que assim... eu sempre fuuuii... sabe, é hoje eu tenho um 

pouco cuidado com as palavras. Eu sempre fui muito bem sucedido em tudo que eu 

fiz. Assim, é difícil pegar um negócio “isso aqui eu não vou conseguir fazer, hoje não vou ser 

promovido, isso não vai dar certo”... Se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu 

acho que eu seria um cara extremamente insuportável. Nossa, eu ia ser muito chato, muito 

chato, muito chato, agüentei esse meu lado mais humano, de querer fazer outras coisas, de... 

de querer ajudar. Ali na faculdade meu plano era ser presidente, ou do conselho das 

empresas, pra eu ter uma instituição, pra poder pedir menos amém, porque quando você é só o 

gerente ali, você tem que ficar pedindo amém, o negócio não dá lucro, e não sei o quê. Aí 

depois eu cheguei à conclusão, os períodos sabáticos, essas coisas aí que... num dá para 

esperar, eu ser o seu presidente da empresa, eu tenho que fazer alguma coisa antes, e aí eu 

comecei a buscar, ver o que eu podia fazer, e tal. E, então, eu gosto muito, eu acho que... Eu 

passei a ter esse olhar e... Sabe prestar mais atenção nas coisas, por ter passado por estas 

coisas, sabe?  Por ter sentido o tanto que eu senti de dor, por eu entender, que às vezes o 

maior relatório que você não vai conseguir entregar, e que era super importante para o 

presidente, isso não é problema, mas as coisas parecem que...  Ficam um pouco menores, 

então vocês enchem o cargo aqui, eu tento dar, sabe? ( risos) 

Entrevistadora: Já fez algum tratamento psiquiátrico? 

RODRIGO: Ahh!!! já, um monte, um monte, inclusive, ainda tem que ir pra mulher daqui a 

pouco 

Entrevistadora: Vai lá tranqüilo, na próxima a gente... agora essa última pergunta do 

tratamento psiquiátrico você me conta melhor 

 

Parte II da Entrevista 

Entrevistadora: Como é que você esta? 

Rodrigo: eu estou muito bem, graças a deus 

Entrevistadora: como é que está a dor? 

Rodrigo:   ah eu acho que já não tem mais dor. Tem mais quase nada é difícil, só se eu abusar 

muito, se eu ficar trabalhando muito, sentado todo torto como eu estou aqui assim 

agora, fazendo tudo o que eu não posso fazer. Desse jeito? O que a gente faz todo dia né? 

Ah,  preciso de vez em quando, se jogar no sofá, ficar torto, assistir o filme todo torto é muito 

bom. (risos) 
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Entrevistadora: e o que você está fazendo pra essa dor aí melhorar? 

Rodrigo: fazer fisioterapia duas vezes por semana, faço exercício em um equipamento 

chamado transport na academia. Eu andava na piscina também, mas aí, como eu só 

andava, acabava ficando com frio mesmo sendo aquecida e coberta, como eu não fazia 

muito... Não mexia muito o corpo, ficava com frio começava a tremer, aí eu desisti eu cortei a 

piscina até esquentar de novo direito. 

Entrevistadora: novidades na vida? O que está acontecendo? 

Rodrigo: comecei namorar... 

Entrevistadora: está namorando? 

Rodrigo: estou namorando, é uma moça que eu já conhecia. 

Entrevistadora: quanto tempo? 

Rodrigo: sabe que eu nem sei, acho que um... os dois meses, um mês e meio, sei lá, por 

aí.(risos), é bacana, está legal, ta... divertido (risos) 

Entrevistadora: está certo. E as coisas de família como estão? 

Rodrigo: tão bem ãããmmm, a minha avó caiu mais a minha mãe e aí... ela... na 

verdade fraturou o fêmur, acho que por causa da osteoporose né? E daí ela caiu,  ela está 

convalescendo da cirurgia que ela pois o pino lá pra grudar. Aí passou um tempo. Ela aí caiu 

de novo e bateu as costas, então, minha mãe está meio...  Chateadona. estou tentando ficar 

mais tempo pra ver se acalma, mais  está indo,  está indo, devagar. 

Entrevistadora: Que quando quebra alguma coisa quando é idoso é meio difícil, né... 

Rodrigo: Pô eu que sou novo já quebrei já demorou tanto pra poder grudar imagine eu sou 

novo entre aspas né, mas, agora idoso é mais complicado mesmo, né. 

Entrevistadora: é bem mais. 

Rodrigo: É... A recuperação deles é mais difícil. Continuo trabalhando, trabalhando na mesma 

empresa, não mudei de área (cofrr). Não sei se eu já tinha te falado isso quando a gente 

conversou,  que eu não ia mudar de área, Quando que a gente conversou mesmo? 

Entrevistadora: A gente conversou em maio. 

Rodrigo: maio, eu acho que eu já estava no processo, mas ainda não tinha acontecido. Ahh! 

Eu num preciso mais ficar viajando. Graças a deus, é uma área que... é um desafio novo 

Entrevistadora: Humrrum. 

Rodrigo: Tem que lidar muito com pessoas, desenvolver coisas novas, é bacana, e... eu 

continuo com empresa online, vendendo, decoração e coisas pra casa. 
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Entrevistadora: E como é que está sua relação com você mesmo, como é que você está se 

sentindo? Com sua vida, como está? 

Rodrigo: Está bom, só tem uma coisa ainda quero fazer que ainda estou com uma 

dificuldade de conseguir encaixar,  que eu acho que eu até comentei aqui contigo. Cheguei a 

ir em  um lugar, que é um curso de educação financeira, que eu quero dar para as pessoas que 

não tem muito recurso. 

Entrevistadora: comentou mesmo. 

Rodrigo: Ahh,  então, mas eu ainda não consegui, é... foram muitas mudanças. Agora eu estou 

numa fase de novo, para recolocar esse projeto no ar. Já me ambientei na nova área, as 

pessoas já conhecem, já conhecem meu trabalho. Eu já conheço elas, então acho que... Dá pra 

encaixar mais essa pecinha. Vamos ver algo que eu queria fazer mesmo. Eu estou bem 

comigo, dei umas férias pra minha terapeuta. Nooossa, ela tem o estilo às vezes meio 

mala, meio chato, de quê parece que tem que encontrar problema em algum lugar, acho que 

não pode estar muito bom, meu, quase que eu falei pra ela “você tem que fazer muita 

terapia, mais muita terapia”. Falei,  Ahh, não. Dei umas férias pra ela porque ela estava me 

cansando muito a cabeça. Sabe? Eu falei “parece que você tem uma necessidade de fugir da 

felicidade”, falei “às vezes eu venho aqui saio mais deprimido, bem mais do que eu cheguei” 

falei “não para. Me dá um sossego um pouco”. Foi muito importante, fiquei com ela acho que 

o quê, uns... 3 anos. 

Entrevistadora: um bom tempo. 

Rodrigo: É,  por um momento de me conhecer, de autoconhecimento, entender certas 

coisas  como é que eu reajo, foi muito bom. Às vezes eu estava sentindo que a sessão estava 

meio vazia, meio que não sei o quê, e ela procurando achar algum assunto espinhoso, pra 

gente conversar, eu falei “não está fazendo  muito sentido eu ficar pagando uma fortuna nesse 

negócio”. Aí eu dei umas férias pra ela, mas eu continuo com a psiquiatra cada... 3 meses 

mais ou menos, 4 meses, e tem uma medicação que eu tomo. 

Entrevistadora: qual? 

Rodrigo: Cloridrato de Paroxetina. Dá uma estabilizada, se não acelera muito, começa a 

fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí, posso ficar muito ansioso. 

Entrevistadora: você está mais calmo né? 

Rodrigo: É... então... 

Entrevistadora: Do que aquela vez que eu te encontrei. 

Rodrigo: É...  estou bem sossegado, e fico mais tranquilo, às vezes eu vou ter  reunião, com 

um monte de coisa, eu acordo às vezes de manhã, tem um pouco de dor, de manhã é o período 

mais... sempre foi mais crítico pra mim, acho que... não sei se pela hidratação da coluna, o que 

que acontece, mais, às vezes acordo de manhã (coff, coff) aí eu também, AHHH AHHHH, eu 

vou trabalhar depois do almoço, chego mais tarde, íííí,  sem peso na consciência, isso antes 

pra mim era algo impraticável. imagino eu ter uma reunião, um compromisso, eu não 
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estar la cumprindo com minhas obrigações, hoje não é mais 100 stress sabe, chega um monte 

de coisa, falo: - esse dá pra fazer, esse aqui não dá. 

Entrevistadora: legal. 

Rodrigo: chegou  cinco e meia eu vou embora, no máximo 6 horas, pra me deixar mais 

precisa de muito esforço, (riso) Ah, não... né, tudo bem que eu produzo muito, eu trabalho 

com muita produtividade, agora, seu pessoal quer achar bonito porque tem que chegar cedo eu 

sair à tarde, isso aí é um problema deles, se quiser, nem que eles quisessem eles podiam me 

mandar embora, porque eu tenho estabilidade, mas mesmo assim, entendeu, não está 

curtindo, entendeu? fala, eu não estou nem aí (coff) mais, sabe, estou fazendo meu trabalho da 

melhor maneira possível, se não gostou, paciência. Então  hoje eu estou mais tranquilo com as 

coisas sabe, não sai muito... (suspiro profundo) Nossa eu tenho que fazer, eu tenho que 

fazer, se o cara não gostar do meu trabalho meu deus do céu, porque tem aquele outro, que 

surgiu esse e tem que ficar tudo perfeito, não, íííxe, nããão. 

Entrevistadora:  é foi o tempo de bastante mudança. 

Rodrigo: Nossa. 

Rodrigo: Ah! Tem que ficar mais, putz é tão gostoso, eu tento manter as minhas sessões de 

risadas semanais, minha namorada tem os amigos que são muito engraçados. 

Entrevistadora: Que bom! 

Rodrigo: e às vezes a gente combina de se encontrar, tomar um vinho, a gente fica dando 

risada umas 3 horas. É muito engraçado, e eu vou aproveitando, sabe? Eu tenho que... Que ir 

vivendo. Tem que  ficar bem, senão... Não sei, parece que hoje em dia, a gente tem essa 

necessidade você não está bem com as coisas. Se está tudo bem você não encontrou nenhum 

problema, tem alguma coisa errada (risos). 

Entrevistadora: E essa moça, me conte um pouco dela... 

Rodrigo: essa moça, não lembro se eu comentei dela pra você, eu acho que sim, eu tinha 

engravidado (coff) ela, não contei essa história pra você? 

Entrevistadora: contou. 

Rodrigo: Então, aí o que aconteceu? Ahhh! depois da última louca lá que eu tinha saído, que 

era muito doida, eu sair com um monte de menina, que digamos que isso não é uma 

coisa muito difícil aqui em são paulo, né, você foi no pub por exemplo, e não foi a rascunho 

do inferno (risos) se souber falar duas ou três palavras (risos). Num tem assim, muito. Ainda 

mais que está em falta hoje, está em falta no mercado. Falei pra ela “aproveita porque eu estou 

numa raça em extinção, está acabando”, ela dá risada (risos). Aí saí com um monte... Mas 

nooossa, sabe? Eu fico com um negócio meio, já não estava mais nem curtindo. Aí ficava o 

negócio meio mecânico, tal, aí... Aí eu comecei a pensar nela, começou a vir ela na minha 

cabeça, a vir na minha cabeça, a vir na minha cabeça... E aí... É que a gente não 

ficou junto porque eu não quis, e ela era muito doidinha da vida. Eu não sabia se amanhã ela 

iria aparecer na Tailândia,  ou ia ta na Rússia, sei lá, ela é meio assim: 
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Entrevistadora: Aventureira, né? 

Rodrigo: foi morar na Inglaterra com 12 anos, se virou, trabalhou lá, se sustenestava, não foi 

não? É muito doida. Estou precisando de um pouco de estrutura, tal. Acho que... E a  questão 

do doida é algo que atrai meu subconsciente (risos). É muito doido isso aí... Aí eu falei assim 

“Ah, ma... sei lá”. Aí ficava com receio  de tudo assim, se a gente está junto, acontece alguma 

coisa mais pesada, tal, não posso contar com a pessoa, a pessoa some. Ah, e aí eu não quis, 

tal. Na época, foi que eu comecei pensar: ela passou por um perrengue muito pesado, o 

negócio, e não ter me contado nada ela estando grávida de gêmeos, e ela se virou sozinha nos 

30. Parou de estudar, começou trabalhar, pra conseguir ter dinheiro, vendeu um apartamento 

que ela tinha na Itália, pra comprar outro aqui, ela ia morar lá, mandou a mãe dela pra 

Itália, que a mãe dela não sabe da história até hoje. Então assim, ela bancou a história 

toda, sabe? Ela foi me contar só depois, quando já tinha passado, pra eu saber que aquilo ali 

tinha acontecido, que era uma história nossa, que a gente tinha. Que ela perdeu as crianças 

com 5 meses, ainda conseguiu dar um jeito, me dizer que era menos de 4 pra não ter todos os 

outros trâmites que acontece. Aí, começou a mudar um pouco a minha visão sobre ela, falei 

não ma pera aí! Essa menina tem fibra! 

Entrevistadora: Ela aguentou essa barra sozinha. 

Rodrigo: ÉÉÉ... Ela tem fibra! Ela vai atrás, não sei o quê, não é? Pode ser que não seja mais 

aquela menina tontinha que eu imaginava, porque hoje ela está com 20 anos pra você ter uma 

idéia. Ela é super jovem, na Itália ela chegou a fazer 6 meses de engenharia e medicina ao 

mesmo tempo. Ela é muito inteligente ela fala 8 idiomas diferentes... Aí comecei a pensar 

nela, pensar nela, tal. Eu falei “ vou conversar com ela”. Aí falei de conversar com ela. A 

gente conversou, um dia no parque, eu falei “agora tem outro problema”, ela estava 

namorando um outro cara, o cara meio chefe dela. Porque além dela fazer cursinho pra 

medicina, ela também era professora lá na monitoria, em várias disciplinas. Então ela era a 

chefona lá, e pra ajudar, a cerejinha do bolo, foi que o cara era brigado com a mãe, ficava na 

casa da tia, não estava dando certo porque a tia ia lá, e põe ele pra fora cada vez que leva 

um namorado, aí a mãe dela chamou ele pra morar lá na casa delas. Então ele morava lá 

ainda. Ele morava lá, trabalhava com ela, era meio chefe dela, ela falou, é...  Ela me 

contou isso, pelo menos isso ainda. Falei “bom, está bom. Aí, eu estou afim pra valer, 

né? Agora a gente num, não está mais brincando. É pra valer e tal”. Aí a gente saiu alguma 

outra vez. Aí teve um dia que ela tinha combinado da gente chegar 8 horas da noite na casa 

dela, aí ele estava em casa... Ela chegou às 7 horas da manhã (riso) só que aquela hora que ela 

chegou, ele já tinha saído de casa, ele já tinha saído de casa, deixou um recado só pra ela. 

Tinha saído ido embora. Todo mundo... xingou ela pra caramba... Porque na época que a 

gente estava saindo, ela não tinha como dizer pra família as coisas tradicional, que ela estava 

saindo com alguém, então ela falou que a gente era namorado, aí todo mundo ficou com a 

impressão que eu namorei ela, sacaneei ela pra caramba, as amiga dela, que... Que eu não 

ajudei em nada, porra, e eu nem sabia de nada. Nem que eu estava namorando, nunca, sabe? 

O pessoal inventa as coisas, criam expectativas, então foi uma barra um pouco pesada. O 

pessoal no cursinho que era tudo amigo do ex-namorado dela começou a hostilizar ela pra 

caramba, xingar ela pra caramba, fazer umas coisas, falei “Meu, precisa dessa merda?” eu 

falei “você não precisa dessa merda”, eu falei pra ela “você é super inteligente, você aprende 

sozinha, você está indo lá, vai, fazendo um favor pra eles como uma baita de uma professora, 

fica realmente com essa necessidade”. Aí ela prestou os vestibulares... É, porque, os outros 

dois anos ela não passou, assim, por causa de mim. Não porque tivesse uma posição ativa 

nisso, a primeira vez, ela descobriu acho que na véspera, no dia, que ela ia fazer a prova, que 
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eu estava namorando, com outra pessoa, que foi a última louca. E na segunda vez ela estava 

com depressão pós parto, quando tinha perdido as duas crianças, também não conseguiu fazer 

bem a prova. Ah! Aí ela prestou de novo esse terceiro ano, só que dai ela passou na Santa 

Marcelina, passou na uni UNINOVE, na Santa Marcelina ela passou em primeiro, na 

UNINOVE, Ah!, num lembro, acho que teve mais uma outra particular. Aí ela resolveu fazer 

na UNINOVE, descobriu que o, o hospital era bom, tal, e ela resolveu fazer lá. Começou, 

também, deu nada, não sei se é, falei “nega, desencana em prestar publica no final do ano, 

manda bala, você conseguiu financiamento do FIES, e você está curtindo o curso, os 

professores são bons” e ela é super exigente... Então ela, é a líder de sala, representante, os 

caras chamaram ela pra tudo é que foi liga, porque como ela já estudou um pouco de 

medicina, ela manja um monte de coisa, como ela fala latim, pra ela aprender a parte dos 

nome de num sei o que é super mais tranquilo, então, ela é... E é, super esforçada. 

Entrevistadora: fala até latim? 

Rodrigo: Fala. Latim, Grego, Italiano, Francês, Português e inglês ela fala. E aí, é... A gente 

começou a sair, e tal, eu falei “não, agora a gente está namorando”, e as coisas foram se 

acertando. Aí o resto do povo em volta entendeu que realmente eu não estava sacaneando com 

ela, que eu não era um cara ruim como eles achavam. Foi uma experiência nova pra mim, 

porque eu sempre fui o amor de toda sogra (risos). Então ter várias pessoas me odiando e 

querendo a minha cabeça, foi algo totalmente diferente, inusitado eu diria. É, então é 

diferente, e hoje a gente, se dá bem. Ela brinca que é bastante complexo de Édipo porque eu 

realmente pareço muito com o pai dela. E a mãe dela disse “você é muito bom, você já sabe 

tudo que eu passei, que não sei o que, e blá blá blá, E se...”. Hoje a mãe dela, assim, me adora, 

mas acho que ela ainda continua pensando que ela é burra, mas ela me adora (risos) uma coisa 

não impede a outra. (risos)  

Entrevistadora: Podem conviver em harmonia, essas coisas. 

Rodrigo: E ela tem um carinho muito bacana com a minha família, cuida da minha avó aqui 

de São Paulo de uma forma super especial, e minha avó, quando descobriu que ela era 

Italiana, não sei o que é que deu, acho que minha avó gostou tanto dela, que minha avó passou 

a ser mala (riso). Minha avó agora pergunta se ela sabe cozinhar, olha, olha a véia, (risos) 

perguntar se ela sabia cozinhar! E falava que eu gostava de um bolinho, não sei das quanta. Aí 

depois perguntava se ela sabia cuidar de casa, (risos) lavar, passar. E é sempre quando eu não 

estou perto, ela dá uma risadinha e gruda na Ângela, (risos). Sem vergonha, ela é muito sem 

vergonha, a minha avó. Mas ela nunca fez isso com nenhuma ex namorada minha e com 

nenhuma namorada do Marcos. 

Entrevistadora: Ela gostou dessa né? 

Rodrigo: Não, essa... Impressionante. Às vezes nem pede as coisas pra minha irmã, minha 

irmã fica até meio  enciumada, ela vai pedir pra Ângela  (risos). 

Entrevistadora: E você? Como é que está aí com esse namoro então? 

Rodrigo: Ah! Estou bem, estou bem, estou tranqüilo. Está  assim, ela está, acho que se 

controlando bastante, pra não ser super ciumenta comigo. 

Entrevistadora: Por quê? 
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Rodrigo: Por que... Não sei, ela sabe que comigo não funciona isso. Ela ficar com... Querer 

controlar, ou se eu fui no banheiro, ou não fui no banheiro, vai dar problema. Eu vou me 

encher o saco, então ela dá uma... uma controlada. Mesmo assim, está um negócio mais 

leve, sabe? A gente foi até na... Na casa de swing de semana passada. 

Entrevistadora: E aí? 

Rodrigo: Fizemos uma bagunça, foi muito bacana, foi... E depois ela ficou com ciúmes. 

Primeiro era lá. Ó, ela  pegou a menina lá, eu peguei também, eu também peguei a 

menina. Fizemos a maior bagunça. Mas depois ela ficou com ciúmes. Não, aí, tal, não sei o 

quê, falei “está bom, está bom, tranquilo. mas você viu? Mas eu estou me esforçando”. Eu 

falei “olha, eu só  topei ir porque você disse que queria ir, e eu falei, disse que se 

você estivesse indo só por causa de mim a gente não iria, porque acho que não precisa 

disso, mas é algo que diverte. Se você estiver afim, quiser ir conhecer, a gente vai” aí ela 

topou e... Mas está divertido assim, sabe, bem... 

Entrevistadora: você já tinha ido antes? 

Rodrigo: Já, já tinha ido com uma outra menina, que eu também não namorava. Saia, de 

Campinas, aí a gente foi uma vez. Ela queria ir conhecer, e tal, só que... 

Entrevistadora: É ela queria conhecer ou você também queria conhecer? 

Rodrigo: Eu também queria, também queria ir. E falei se ela estava afim, “Ah!, vamos”. Mas 

naquela época, a gente não ficou com nenhum casal, com ninguém. E só foi a gente, curtir 

uma balada. Que tem uma baita balada mesmo. Vi umas coisas que estavam rolando lá dentro. 

Acho que a gente transou só a gente num quartinho lá,  sem outros participantes. E dessa 

vez eu fui agora com Ângela, com minha namorada mesmo, aí agente bagunçou um pouco 

mais (risos). 

Entrevistadora: e como é que foi essa experiência? 

Rodrigo: Ah! Sei lá, foi diferente. Foi como se não tivesse aquela relação de posse. Eu gosto 

dela pra caramba, eu amo ela pra caramba, mas é como se ela não pertencesse a...  Sabe? Não 

é a minha propriedade. E, isso, não sei, acho que me deixou mais leve, mas tranqüilo. Eu sei 

que eu posso contar com aquela pessoa, ela pode contar comigo. A gente planeja ficar junto, e 

a gente fica discutindo o tempo todo. Falei pra ela “ó seguinte, fazer um planejamento 

aqui, você vai ter que trabalhar muito”, “não, não vou”. eu falei “vai, vai! e não pra ganhar 

dinheiro, vai porque depois você não vai conseguir deixar ninguém que você pode ajudar eu 

já sei. Eu vou ter que controlar sua secretária, se não você não vai cobrar nem de ninguém” 

(risos). Aí que eu pensei, falei pra ela “você ganha bastante dinheiro, eu multiplico que é algo 

que eu sei fazer, e cuido das crianças em casa”, ela “nããããooo, isso não vale, e não sei o 

quê, também quero tempo com as crianças”, falei “é a vida, a gente vai fazer o quê?” ela fica 

indignada. A gente quer ter 3, Ah! eu sei que é muito legal, a gente fica discutindo 

brincando, quem é que vai ajudar na tarefa noite. 

Entrevistadora: Legal. 

Rodrigo: agente está se dando super bem, assim, está bem legal. Mas, são planos. Um 

pouquinho mais pra frente, alguns anos, deixa ela desenvolver um pouco no curso. É um 
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curso bem pesado, ela está fazendo, embora que ela é nova, né, então têm... Não tem essa 

questão de relógio biológico, é num sei o quê. Se a gente namorasse 10 anos ela ia ter 30 

anos. Não que seja isso os planos né. Então é algo que está legal assim sabe? Está bem... 

É mais sabe que é uma coisa muito doida, que... Acho que eu... Me apaixonei mesmo e deu o 

link porque ela tem a cabeça muito ma... mais madura, do que muita mulher que eu saí que 

tinha 34, 35 anos. Porque eu sempre saí com mulher mais velha. Sempre eram as amigas da 

minha irmã, mulher mais velha, porque não tinha paciência pra inhe, inhe, inhe, de menininha 

(risos). Assim, eu acho que eu estou meio velho desde, de criança, sabe? Não tinha muito 

esse: inhe, inhe. Não tinha paciência! Então já sai com uma mina mais velha, que 

costumava, se reduzir isso. 

Entrevistadora: Anham. 

Rodrigo: Mas digamos que era um ponto um pouco fora da curva. Então, ela mesmo 

sendo bem novinha, tem uma maturidade muito... 

Entrevistadora: Até pelas experiências né?  

Rodrigo:Totalmente. Nossa,  sou tão... 

Entrevistadora: com 12 anos ela tinha 18, né? (riso)  

Rodrigo: Como se fosse isso. Ou eu era muito mais velha que alguém com 18 né? Por que se 

virar, na Inglaterra... Se virava, trabalhava, era em outro país, e assim dava conta das 

coisas, sabe então... 

E também não coloca um cercadinho nela! Falar "você tem que 

fazer, assim, assim, assado”, não significa que ela vai fazer, e até o curso de medicina, que era 

um desejo da avó dela, que era médica, no final a mãe dela não foi fazer, por mais que 

enchesse o saco,  a mãe dela é astrofísica. Aí ela foi. No começo, ela estava achando que era 

por conta de ela ter prometido que iria fazer medicina, falei “não, tem nada a ver, você está 

fazendo medicina porque você gosta. Se não gosta é porque você não descobriu o que você 

gosta.” “ah!, será?” “alguma vez já conseguiram fazer com que você fizesse algo que você 

não queria?” “É...”  eu falei que “você num pegou um avião e num sumiu no mundo?” E ela 

“É...”  aí eu falei “então, e agora está apaixonada pelo Cruize” (risos). 

Está assim, está bacana. Estou só me controlando pra eu não, não trabalhar muito. 

Entrevistadora: Aham. 

Rodrigo:  Daí num começar a abusar. Mas está legal, está divertido. 

Entrevistadora: na nossa última conversa eu parei não fiz... as últimas perguntinhas básicas 

sobre dor, né? 

Rodrigo: Hum! 

Entrevistadora: o que significa sua dor pra você? Qual o sentido dela? 
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Rodrigo: Eu acho que isso daí eu já falei pra várias pessoas, mais... Pra mim ela tem um 

significado especial, e não só essa dor, desse tratamento que eu fiz aqui. Eu acho que não 

lembro se eu não contei as história pra você, mas já passei por várias. 

Entrevistadora: Hum. 

Rodrigo: Eu já fui atropelado quando eu tinha 7 anos e quebrei o fêmur, eu contei né? 

Entrevistadora: Esse você contou. 

Rodrigo: Que eu fissurei a bacia jogando hagb. 

Entrevistadora: Contou. 

Rodrigo: E depois eu tive duas cirurgias de hérnia de disco. 

Entrevistadora: Sim. 

Rodrigo: Então, eu acredito que se a significação que eu dei, pra as dores que eu tenho, que é 

como se eu tivesse sendo preparado, pra eu poder executar... (coff) alguma outra 

coisa. Segundo até minha terapeuta, e eu concordo com ela, se eu não tivesse passado por 

tudo que eu passei, eu seria um cara muito chato, muito, muito chato. O que eu penso muito 

assim... É muito difícil, eu planejar,  eu querer algo e eu não conseguir fazer ou 

executar, assim. Não, sabe? Não ter uma taxa de sucesso alta, é muito difícil. Eu fui fazer o 

curso que eu queria, na universidade que eu queria, eu me formei da forma que eu queria, a 

questão com as meninas, também a... Minha primeira namorada na faculdade fui eu que fui 

atrás dela, essa última louca fui eu que fui atrás dela em Londrina... Questão de trabalho, de 

desenvolvimento, eu sempre me destaquei muito. Então eu acho que... se fosse só isso, eu não 

estaria apto, adequado para as coisas que eu preciso realizar, e que eu acho que envolve bem 

mais que um coração como por exemplo: esse curso que eu quero dar, eu quando estava na 

instituição com o pai do Dr. João eu acho que eu nunca me senti tão bem quanto naquele lugar 

sabe? Às vezes, com a Ângela também. Mas era uma alegria, que nem diz nas histórias um 

senso for under diferente, ainda fiz um curso de storytelling. Então assim, um livro que eu 

comprei, então assim, sabe? chegar ali, ser só Rodrigo, um cara que quer ajudar sem as 

pessoas saberem onde eu me formei, o que fiz, o que eu entendo, blábláblá. Sabe? Tira todo 

esse negócio que transforma num ambiente tão pesado e carregado. E alguém que está ali pra 

ajudar sabe? Com umas competências um pouco diferente... Mas não tem o cara que está aqui 

pra ajudar. Nossa, foi tão simples e tranqüilo. É tão sensacional sabe? Então eu estava falando 

com a Ângela, sabe? “eu vou precisar de muito dinheiro sabe? porque tem muita coisa que eu 

quero fazer que precisa de muito dinheiro, e eu não quero ter que ficar me preocupando em ter 

que pagar a conta certo”, falei “e ao mesmo tempo eu preciso de tempo, porque é bacana um 

monte de coisa que eu estou aprendendo no meu trabalho, eu acho legal. Eu estou me 

desenvolvendo, mas eu fico cansando de fazer uma galera que já ganhou muito dinheiro, 

muito mais dinheiro com o que eu faço e tem outras pessoas que não tem esse recurso. Então 

se eu não precisasse do meu salário e da estrutura que a empresa me provem, eu poderia me 

dedicar a essas outras coisas que me dão muito mais prazer. Então esse que é o planejamento, 

por isso que eu lido com investimentos financeiros, com outras coisas, pra eu conseguir fonte 

de renda que eu não dependa mais de salário, ter que estar empregado em algum lugar, loja. 

Não que esteja dando muito lucro né? Mas esse que é o plano, que é algo que realmente me 

deixa feliz, me deixa contente. Pô, você as vezes conseguir mudar a vida de uma pessoa! Eu 
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acho que até por egoísmo mesmo, eu preciso disso sabe? De ter aquele retorno! E é uma 

negócio que não aprende em lugar nenhum, nem que fizer contabilidade, administração, 

economia... Nada! Você não aprende. 

Entrevistadora: Só na prática e na raça. 

Rodrigo: Só na prática ou se tiver alguém que te mostre alguns caminhos, os livros, algumas 

coisas, pra você pensar. Se não você aprende só a ser empregado e a executar algumas 

atividades com o dinheiro dos outros e olhe lá ainda. Então é algo, sabe? Que me deixa, às 

vezes, espantado. Eu vejo às vezes uma empregada doméstica deve ganhar, sei lá, mil reais, 

dois mil reais, ou menos que isso às vezes... E compra coisas, porque faz a conta de cabe no 

meu orçamento, consigo pagar. Tem mês que ela compra três, quatro vezes a mesma coisa e 

vai ficar eternamente entregando a força dela de trabalho e não tendo as coisas ou tendo com 

muita dificuldade, porque nunca ninguém falou sobre aquilo com ela. Então é algo que está 

nos meus planos. 

Então estou pensando em fazer, tem um amigo meu que tem uma star tap e o dele é educação 

um pouco a distância, faz por vídeos os exercícios e tal. E vou lá, duas coisas: primeiro para 

ajudar as pessoas e segundo como fonte de renda, porque aí conforme tem clique as coisas no 

meu curso, eles pagam. Então tenho que terminá-lo, não sei. Às vezes acho que eu fico meio 

preso. Tipo, porque que eu não terminei isso, eu fico tentando pensar se eu estou fugindo de 

alguma coisa, porque se eu sentar e fizer, acho que no fim de semana eu termino. E eu acabo 

protelando, não sei, ainda não consegui descobrir o real motivo disso, ponho outras coisas na 

frente. Agora eu estou atrás do carro, que eu fico com o carro do meu pai né? Estou indo 

atrás. Tirei minha carteira especial, agora estou indo atrás pra tirar as isenções. Dá um certo 

trabalho, mas está indo. 

Entrevistadora: Você conseguiu por causa da dor? 

Rodrigo: Consegui, por causa das cirurgias que eu fiz. O doutor João fez uma carta pra mim, e 

aí eu fui lá e tem direito, porque se eu operar carro manual, se eu operar embreagem, a dor vai 

lá onde eu tive as cirurgias. E aí: pega trânsito, fico estressado, fico mal... Agora se tiver com 

carro automático eu estou bem. Eu tive que brigar com o médico no DETRAN. Eu já tinha 

carta do doutor João, eu já tinha passado num médico que é do DETRAN, que é dos rodízios 

também, tinha feito um laudo, aí eu cheguei lá o cara olhou pra mim, eu acho que ele ficou 

assustado por eu ser muito novo e... 

Entrevistadora: Na cara ninguém vê sua coluna não é? 

Rodrigo: Não, só que foi engraçado, porque assim o cara falando comigo, eu mostrei meus 

exames, ele olhou - eu só faço exame aqui no Hospital X que a máquina é extremamente boa, 

infelizmente, eu conheço quase todas – “seus exames não estão claros”. Eu falei “Ah não 

doutor?”, “Não, você não é deficiente, você se considera deficiente?”, eu falei “considero”, 

ele falou “sobe lá a escadinha”, eu subi a escadinha, aí ele falou: “Você subiu e desceu a 

escadinha bem”, eu falei “sim, eu consigo subir e descer bem aquela escadinha”. Aí ele 

continua brigando comigo. Aí eu falei “olha” – só que tudo eu tinha uma resposta melhor – eu 

falei “eu não estou entendendo porque você está fazendo isso”, falei pra ele, “eu vou ser bem 

claro com você, se eu tiver dirigindo um carro manual e ficar acionando a embreagem, eu vou 

ter dor. Isso me deixa estressado, e aí eu tenho mais dor, e aí eu posso colocar a minha vida 

em risco e a de outras pessoas e eu não estou vendo motivo pra fazer isso. Eu tenho o direito 
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de um benefício de uma lei, que me auxilia a ter um carro automático, porque você está 

fazendo isso?”, “Ah assim fica difícil, fica difícil. Mas dor se tomar remédio, passa não 

passa?” eu falei “passa, mas o senhor na condição de médico está me dizendo que a forma 

como devemos conduzir a vida é ficar tomando remédio o tempo inteiro quando não 

precisaríamos? É isso que  você está me dizendo?” “É, pô, assim não dá. Que não sei o que”, 

pegou o papel, “está aqui ó, ganhou no grito” e jogou o papel pra  mim, eu falei muito 

obrigado doutor, eu peguei o papel e saí da sala. 

Risos. 

Eu falei “meu, a única parte boa, os caras inventando história, os caras querem me tirar”. Na 

hora que eu estava passando deu vontade de eu virar pra ele assim “você não quer que eu 

consiga o benefício, porque o governo acha que muita gente está pagando menos imposto. Na 

hora que eu tinha que pagar uma cirurgia que era o preço de um carro o senhor não estava lá 

pra ajudar, hora que tive que comprar um monte de remédio que eu ficava grogue, gastava 

uma fortuna, o senhor não estava lá pra ajudar, e agora pra glosar meu benefício olha a sua 

pessoa aqui presente”. Só que eu não cheguei nesses termos, foi mais tranqüilo. Nas próximas 

que eu chegar, vou falar “meu exame não está claro, você é formado em? Especialidade, qual? 

Aonde?” E aí ia chegar a conclusão mais óbvia né? Que ele estava num consultório que nem 

ar condicionado tinha. Porque o mundo tem que fazer sentido alguma hora. Mas isso me 

deixou bastante irritado, fiquei nervoso. 

Entrevistadora: Imagino. 

Rodrigo: É poxa, nada haver, por isso que eu levei pau duas vezes na carta. Porque eles 

montam a balisa um pouco diferente do que eles fazem na aula. Eu pegava e fazia aula, eu 

fazia 15 balisas, em seguida, sem o instrutor falar nada. Fazia as 15 perfeitas! Chegava no 

lugar da prova eu fazia a mesma coisa. Encostava a roda na guia, encostava na guia perdeu. 

Encostou, deu um reladinha, mecheu bunda da caixa, ele fica ali só sondando, mexeu, perdeu! 

“Perdeu! Para, puxa o freio de mão. Vamos lá, encostou, encostou. Tal”. Isso porque está 

escrito avançar no meio fio. No exame, isso traduz-se em encostar na guia. Essa carta especial 

eu acho que eles são mais chatos ainda. 

Entrevistadora: Sério? 

Rodrigo: Porque eles fazem de tudo pra você não conseguir. Você precisa de 32 mil laudos, 

você precisa de... Assim, eu estou desde fevereiro nesse processo, porque eles não querem, 

porque isso vai fazer com que você pague menos imposto. Você não tem IPVA, você não tem 

rodízio, você não tem um monte de coisa! Então eles não querem. E aí muitas pessoas 

começaram a fazer, e sim, tem a malandragem do brasileiro também, que acontece! Eu lembro 

que um dos dias que eu fui, as pessoas no meu carro, eu olhei pra elas, me deu uma tristeza. 

Esse tipo, porra de todo mundo que está aqui eu sou o único cara que realmente precisa do 

carro, eu sou o único que não passou. Porque o povo dirige carro manual na boa, se precisar 

usa transporte público. Eu não consigo usar transporte público, o pessoal tromba em mim e eu 

fico com dor Então assim, se não tiver carro, eu vou de taxi. Chego gastar uns seiscentos, 

setecentos reais de taxi por mês, porque do meu trabalho pra casa dá uns 40 reais mais ou 

menos. Pô, sacanagem né? Sou o único cara que realmente precisa e não consegue, coisa 

certa. 

Entrevistadora: E o seu tratamento, qual que é o significado que ele tem pra você? 
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Rodrigo: Ah, tem assim várias fases de tratamento né? Porque minha primeira parte eu fiz as 

cirurgias. Eu não conseguia, por exemplo, ter aula. Eu tinha travado minha faculdade, aí 

fiquei bem, voltei a estudar. Atrasei um ano, mas fiquei bem. Aí depois eu fiquei ruim de 

novo, fiz o tratamento aqui com o doutor. Aí eu voltei a fazer minhas atividades de novo. É 

como se eu voltasse a viver. Assim, sabe? Não que quando eu estava ali eu estava me 

considerando morto, mas eu acho que o meu nível de atividades, de coisas que eu gosto de 

fazer, esse sentimento de impotência, de não poder fazer, é algo que me arrebenta. Não poder 

me deslocar, eu estar com mal humor o tempo inteiro, dando patada a torto e a direito porque 

eu estou com dor, impaciência. Pra ter ideia, hoje a minha preferência – eu sei que é um 

resquício meu e tal – é restaurante a la carte. Não sei se eu já contei isso pra você, quer ver 

uma coisa que me deixava fulo da vida? É ir no self-service, eu tinha que ficar em pé, eu 

começava a ter dor. Aí o cidadão da frente ele queria escolher o bife perfeito, ele olhava e 

ficava duas horas pra pegar a comida, aquilo me deixava louco, fulo da vida, porque eu estava 

sentindo muita dor e eu não tinha o que fazer! Ia falar “cara vai mais rápido”? Tinha que ali, 

aguentar a dor, ficar quieto. E por isso que eu falo “se for almoçar, pelo amor de Deus a la 

carte”. Deixa eu sentadinho, quieto, se o cara demorar pra trazer a comida não tem problema. 

Se vocês quiserem self-service, eu vou no a la carte sozinho, fiquem a vontade, porque eu não 

tenho paciência. Faz aquela fila lá, a dona Maria quer justo o pedaço de morango que está na 

salada lá embaixo, escondido no cantinho. Ah não, não é possível. aí eu ficava muito nervoso. 

Então assim, mudou a minha vida, completamente sabe? As questões desse tratamento que eu 

fiz. E hoje, graças a Deus, eu estou muito bem. Teve mais um tratamento ainda que eu fiz. 

Não sei se eu comentei contigo, com uma médica em Ribeirão muito louca. Depois desse com 

o doutor, ele trabalha com própria Incompreensível (trecho: 36:51 até 36:51). 

Entrevistadora: Não, não contou. 

Rodrigo: É muito doido, ela trabalha com as informações que a gente manda pro cérebro. E aí, 

porque eu estava com uma dor muito forte no meio da coluna, que aí eu vi com o doutor e ele 

olhou “putz, Rodi, não estou ainda conseguindo identificar o que é isso, a gente precisa 

descobrir o que é antes de começar a fazer o tratamento”. Aí surgiu essa mulher, já tinham me 

falado. Eu consegui deixar de ser prepotente lá, que como ela é cirurgiã dentista, eu nunca ia 

deixar ela chegar na minha coluna! De jeito nenhum. Mas eu falei “vamos lá ver o que ela tem 

a dizer”. E aí fiz o tratamento e fiquei muito bem assim. E inclusive ele (referindo-se ao 

Doutor) falou “Rodi vai lá, faz. Mal não vai te fazer... E qualquer coisa que você precisar, 

você me avisa. Só quero você bem.”. Aí eu fui, e fiz, e fiquei bem. Só que aí leva um tempo 

também, tive que trabalhar a paciência muito fortemente. E, assim, até hoje, isso aqui eu nem 

sei (aponta para o notebook da pesquisadora), isso aqui acho que eu não podia estar 

carregando, isso aqui pesa mais de um quilo, meu limite é um quilo, dois quilos. Eu não podia 

estar carregando peso de jeito nenhum. Mas também eu me adaptei, está tranquilo, sabe? Não 

é algo que atrapalhe a minha vida e que eu não consiga me desenvolver. Computador eu deixo 

na empresa, tudo que é tipo de peso eu tiro, não carrego mais nenhum sabe? Então está 

bacana, mas esses tratamentos significaram muito pra mim assim sabe? Significaram muito! 

Momentos de virada, momentos que eu estava sem esperança... Eu lembro que o Doutor aqui 

falava “não, pelo amor de Deus, não fala” “sei lá, vamos ver de conseguir uma aposentadoria 

por invalidez já que eu não consigo”. Ele não se conformava de jeito nenhum “Não faço carta 

nenhuma disso. Não pode, não pode”, e meu pai também foi firme em cima, sempre às vezes 

trazendo uma luz diferente. E aí com o Doutor aqui foi meu pai, ele falou “Você viu que tem 

um centro de coluna aqui no Hospital X?”, “meu, pai! Especialidade do hospital X coluna? 

Não, não!” “você já olhou?”, eu “está bom”. Aí eu entrei no site, olhei, foi a melhor coisa que 

aconteceu na minha vida. Então as coisas assim diferentes, que eu não estava imaginando. 
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Porque as vezes eu estava muito pra baixo, muito pra baixo, achando que não ia dar, que eu 

não podia fazer as coisas sabe? Fiquei muito deprimido! Aí, cada vez que foi ilustrando deu 

um novo significado pra mim sabe? Poder fazer outras coisas... E aí eu acredito naquilo de 

que eu tinha que passar por isso, porque eu evoluí, eu acho. Apesar de ser meio punk, eu acho, 

eu acredito que tem um por que disso. 

Entrevistadora: E sua fé? 

Rodrigo: Minha fé, eu já fui muito mais próximo da fé cristã do que hoje. Hoje eu não me 

descrevo cristão. Religião que eu frequentei mais foi metodista. Gosto das evangélicas 

tradicionais, pra mim Deus não é surdo, começa aquela gritaria, não sei o que... Eu não gosto! 

E assim, eu tenho uma relação, como é que eu posso te dizer, Incompreensível (trecho: 

40:35 até 40:35), mas eu tenho uma relação com esse assunto, não tenho exercitado muito, 

mas me faz bem. Mas eu não sou apegado a dogmas, então tudo que vem com caixinha: você 

tem que fazer isso, você tem fazer assado, eu tenho... Acho que um pouco de problema com 

lógica de modelos. Vou dar um exemplo mais prático, por exemplo, na Presbiteriana, que eu 

frequentava lá em São Carlos, “Ah não pode ficar, não pode não sei o que, não pode isso”... 

Eu falava “caramba... É verdade, a coisa não pode, mas saiu daqui da igreja o pessoal daqui é 

o primeiro que faz.” então pra mim não serve, não casa. Não achava que era aquilo que ia 

tornar as pessoas melhores ou piores sabe? Então pra mim muita coisa historicamente foi feita 

com outro plano. Mesmo lado que, por exemplo, os pais não se casam, na época da idade 

média, que a igreja não queria isso, porque não é bom (41:37 até 41:37) pra ela. Então assim 

o que eu considero que é bom, que faz bem e que ajuda a fazer bem aos outros eu aceito e 

tomo pra mim. O que não, não aceito. Quem acredita, quem não acredita, também não 

interfere, eu tomo o que bem entende. Mas a minha relação é essa, eu acredito em Jesus 

Cristo, eu acredito em Deus, só que eu não sou apegado a uma religião. Que é pra fazer isso, 

se você não fizer caticismo irá pro inferno, se não crismar... Não, pra mim essa conta não 

fecha sabe? Às vezes eu encontrei pessoas muita mais, pelo menos o relacionamento que eu 

tive, pareciam mais iluminadas e mais puras. E às vezes não passaram por todos esses 

processos pelos quais, se você não passar você vai pro inferno. Então pra mim, sabe, não casa. 

Então é um pouco por aí eu acho. Mas foi muito importante pra mim por todos os momentos 

que eu passei, os de alegria também. Quando eu comemoro eu também agradeço certo? 

Porque eu sei que está lá comigo. Então eu acho que é por aí. 

Rodrigo: Legal, vou parar aqui porque agora a gente vai entrar em outra parte. 

 

 

Folha de Análise do TAT Rodrigo 

 

História n.o: 1     Figura no. 1 

11. Tema: A MÚSICA TRÁGICA 

T. LATÊNCIA: 10’’ 

T. HISTÓRIA :  2’50’’ 

 

HISTÓRIA: 

Esse aqui é o João, esta pensando sobre a aula de musica que querem que ele tenha, mas ele 
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não quer fazer. Ele nunca foi muito fã de musica apesar de ser uma tradição de família a 

musica clássica. Ele tem mais dois irmãos; os irmãos gostam de musica, mas ele não é fã. Ele 

gosta mais de brincar de carrinho, ele acha mais divertido do que os instrumentos musicais. 

Até que um dia ele encontrou com o avô dele. O avô dele era um grande violinista, que tocava 

na orquestra na Alemanha, e ele fala como a música mudou a vida dele. Que antes ele era uma 

pessoa mais triste e encontrou na música um lugar para poder soltar toda a imaginação. Ele 

achou aquilo interessante e resolveu tentar tocar algum instrumento. Aí ele tocou algumas 

notas erradas, e mãe dele, que era muito brava, sentou a mão nele. Depois disso ele nunca 

mais quis tocar o violino.  

 

Inquérito: 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

João está pensando 

sobre a aula de música 

que querem que ele 

tenha, mas ele não 

quer fazer.  

 

Ele nunca foi muito fã 

de música apesar de 

ser uma tradição de 

família a música 

clássica.  

 

Ele tem mais dois 

irmãos que gostam de 

música, mas ele não é 

fã.  

 

Ele gosta mais de 

brincar de carrinho ele 

acha mais divertido do 

que os instrumentos 

musicais.  

 

Até que um dia ele 

encontrou com o avô 

dele que era um 

grande violinista na 

orquestra na 

Alemanha, e ele fala 

como a música mudou 

a vida dele. Antes ele 

era uma pessoa mais 

triste e encontrou na 

música um lugar para 

poder soltar toda a 

imaginação.  

 

Situação em 

que uma criança 

não gosta da 

mesma coisa 

que sua família. 

Mas ao tomar 

conhecimento 

da história do 

seu avô, e das 

possibilidades 

de mudança que 

este hobby foi 

para ele, resolve 

experimentar 

este gosto 

familiar. No 

entanto, ao 

cometer um 

erro é punido 

severamente e 

por isso nunca 

mais se envolve 

com este hobby. 

 

Conhecer a 

intimidade da 

família, o 

sentido da 

tradição 

familiar, faz 

com que ele 

queira ser igual.  

História pode demonstrar a necessidade de 

Rodrigo de não seguir a tradição de sua família. 

 

Pode demonstrar também sua relação com a 

sexualidade infantil – tocar o violino como o 

desejo que todos esperam que ele tenha e brincar 

de carrinho como o desejo dele, que é diferente 

da expectativa dos outros. 

 

Brincar de carrinho: pode demonstrar uma 

experiência fálica.  Brinca de carrinho, e não com 

carrinho.  Ele é o carrinho. 

 

Tem a necessidade de dar um sentido a tradição. 

– “encontrou com o avô dele, e ele fala como que 

a musica mudou a vida dele... Que antes ele era 

uma pessoa mais triste e encontrou na musica um 

lugar para poder soltar toda a imaginação.”  

 

Esta história pode demonstrar também sua 

competição com os grandes homens de sua vida – 

o avô era um grande violinista e ele sequer 

conseguiu tocar umas notas 

 

Desejo de identificação com as raízes familiares. 

A partir da construção de sentido busca enfrentar 

seus desejos para se assemelhar à família. – “Ele 

achou aquilo interessante e resolveu tentar”. 

 

No entanto, vê que buscar a tradição lhe causa 

punições.  

 

A tradição familiar abordada é paterna, mas essa 

some devido à repressão da mãe. 

 

Apresenta um Superego Rígido, um deslize 

pequeno e sofre uma grande punição. – “Aí ele 
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João achou aquilo 

interessante e resolveu 

tentar tocar algum 

instrumento.  

 

Aí ele tocou algumas 

notas erradas, e mãe 

dele que era muito 

brava sentou a mão 

nele.  

 

Depois disso ele nunca 

mais quis tocar o 

violino 

tocou algumas notas erradas, e mãe dele, que era 

muito brava, sentou a mão nele.” 

 

A partir da punição se distancia por completo da 

família. – “Depois disso ele nunca mais quis tocar 

o violino”.  

 

Não querer mais tocar o violino representa 

repressão sexual, provavelmente experimentou 

punição na sua sexualidade quando criança, 

provavelmente nos aspectos ternos da sexualidade 

- Repressão afetiva. 

 

Mecanismo de defesa: sublimação - resolveu 

tentar tocar algum instrumento.  

 

12. Herói:  

Idade: criança           Sexo: masculino Vocação: ser diferente da família, ser fálico. 

Interesses: se divertir, ter prazer. Traços: inferioridade, desprestígio   

Adequação: Média Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

 

Necessidades comportamentais do herói: não fazer o que não gosta. brincar de carrinho; 

encontrar o pai; achar interessante; tentar tocar; nunca mais tocar  

Influência dinâmica: afirmar sua posição, talvez diga da necessidade diferenciar-

se da própria família; desejo de reencontrar e compreender suas raízes – pode ser 

que psiquicamente percebe que não pode se identificar com o pai devido a 

repressão da mãe, e sente falta disto em sua constituição; ao compreender suas 

raízes pondera que pode querer ser parecido; se diferenciar por completo, o que 

pode significar submeter-se a repressão materna.  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: irmã; carrinho; avô, mãe. 

Implicando necessidades de ou para: resolver questões familiares; questão entre 

se identificar ou se diferenciar da família. 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

13. Concepção do ambiente:  

14. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f: X) são vistas como: brava, repressora         e a reação 

subjetiva é: ser submisso; abandonar o objeto de desejo. 
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b. Fig. Contemp. (m: X f:  ) são vistas como: iguais a família           e a reação 

subjetiva é: ser diferente deles; empobrecimento psicológico ao abandonar 

aquilo que acha que pode mudar sua vida para melhor. 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

15. Conflitos subjetivos: se identificar como a família X ser diferente; tocar X não tocar; 

ceder X sustentar sua posição; viver sua sexualidade X viver a sexualidade que os 

outros esperam.  viver a sexualidade de forma fálica ou de forma amorosa.  

16. Mecanismos de defesa: repressão; sublimação.  

17. Ansiedades: medo de punição, submissão, agressividade, desaprovação, 

incapacidade; temor de castração. 

18. Adequação do superego: Rígido 

19. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 2     Figura no. 2 

1.Tema: (abaixa cabeça, pensa – respira fundo)- FUTURO INESPERADO (após dar o titulo 

fala: esse teste da minha capacidade de síntese é cansativo) 

T. LATÊNCIA: 30’’ 

T. HISTÓRIA :  3’12’’ 

  

HISTÓRIA 

(Nossa, é estranho! vamos lá...) 

Essa é a Maria. Ela é a... Maria gosta muito de estudar, de ler, de aprender. E ela sonha com, 

em se casar com o João Carlos que trabalha na fazenda do pai dela. Porém os pais dela não 

aprovam esse namoro por que acreditam que não vai trazer um bom futuro pra ela, por que ele 

não tem estudo. Só que um dia eles se encontram numa tarde de domingo, os pais não 

estavam em casa, ficam juntos e ela fica grávida. Ela tenta esconder a historia dos pais. Porém 

a barriga não para de crescer. Eles fogem pra uma cidade ao uns 200 km da fazenda onde ela 

morava e passam a tentar a vida por ali.  

(Se pergunta: o que que acontece com você,  hein, moça?) 

Nessa cidade eles prosperam bastante, e ele, mesmo sem ter tido estudos acadêmicos, passa a 

se desenvolver muito no comercio de compras e vendas. Ele monta uma loja de ferramentas 

que ele usava muitas ferramentas na fazenda. Depois eles retornam para visitar os pais dela, 

para que eles pudessem conhecer os netos. Apesar de toda carga pesada que ocorrera, o pai 

dela fica muito feliz se emociona muito e diz que queria ter participado mais da criação dos 

meninos.  

 

Inquérito: 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Essa é a Maria. Ela é a... 

 

Situação em que 

duas pessoas se 

História demonstra questões na relação 

dele com sua família. Dificuldade em 
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Maria gosta muito de estudar 

de ler de aprender.  

 

Ela sonha com, em se casar 

com o João Carlos que 

trabalha na fazenda do pai 

dela.  

 

Porém os pais dela não 

aprovam esse namoro por que 

acreditam que não vai trazer 

um bom futuro pra ela, por 

que ele não tem estudo.  

 

Só que um dia eles se 

encontram numa tarde de 

domingo, os pais não estavam 

em casa, ficam juntos e ela 

fica grávida.  

 

Ela tenta esconder a historia 

dos pais. Porém a barriga não 

para de crescer.  

 

Eles fogem pra uma cidade à 

uns 200 km da fazenda onde 

ela morava e passam a tentar a 

vida por ali. 

 

Nessa cidade eles prosperam 

bastante, e ele mesmo sem ter 

tido estudos acadêmicos passa 

a se desenvolver muito no 

comercio de compras e 

vendas.  

 

Ele monta uma loja de 

ferramentas que ele usava 

muitas ferramentas na 

fazenda.  

 

Depois eles retornam para 

visitar os pais dela, para que 

eles pudessem conhecer os 

netos.  

 

Apesar de toda carga pesada 

que ocorrera, o pai dela fica 

muito feliz se emociona muito 

e diz que queria ter 

gostam, mas por 

causa de 

influencias 

externas (família, 

condição 

financeira, 

condição social) 

tem dificuldade de 

ficar juntos. Eles 

engravidam e 

fogem destas 

diferenças para 

conseguirem 

construir a vida 

deles. Quando se 

fortalecem 

retornam para o 

local de onde 

saíram e tudo se 

acerta. 

 

Se gosta de 

alguém, 

expectativas 

familiares 

atrapalham a ficar 

juntos. 

 

Se coisas 

expectativas 

atrapalham, ficam 

juntos escondidos. 

 

Se ficam juntos 

escondidos, algo 

acontece e todos 

ficam sabendo 

(gravidez) 

 

É necessário fugir, 

manter escondido. 

 

Ao fugir 

conseguem se 

fortalecer e 

retornam. 

 

Ao retornar fica 

tudo bem. 

 

realizar seus desejos por expectativa da 

família.  

 

Mecanismo de defesa: repressão “Essa 

é a Maria. Ela é a... Maria gosta muito 

de estudar de ler de aprender”.  

 

Demonstra conflito entre vida 

profissional e vida afetiva – “os pais 

dela não aprovam esse namoro por que 

acreditam que não vai trazer um bom 

futuro pra ela, por que ele não tem 

estudo.”  

 

Pais castradores – “Porém os pais dela 

não aprovam” 

 

Conflito entre realizar o seu desejo ou 

o da família.  

 

Comportamento transgressor – “Só 

que um dia eles se encontram numa 

tarde de domingo, os pais não estavam 

em casa, ficam juntos” 

 

Tem o desejo de atender a demanda 

dos pais, por isso torna-se estudiosa e 

tenta esconder que está grávida. 

 

Quer conciliar o seu desejo com o dos 

pais – “um dia eles se encontram numa 

tarde de domingo, os pais não estavam 

em casa, ficam juntos” 

 

Sente-se culpada por não atender a 

demanda moral,e por isso merece ser 

punido – “fica grávida”;  

 

Medo de ser punido pelos pais - “tenta 

esconder a gravidez” 

 

Para suportar o castigo e conseguir 

elaborar o conflito entre seu id e seu 

superego necessita afastar-se – “fugir”.  

 

Busca um modo de fugir da punição 

dos pais, do conflito - “Eles fogem pra 

uma cidade ao uns 200 km da fazenda 

onde ela morava e passam a tentar a 

vida por ali.” 
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participado mais da criação 

dos meninos.  

   

Só a partir do afastamento consegue 

realizar seu desejo e construir sua vida 

com realização do seu desejo. 

 

“eles retornam para visitar os pais 

dela” Necessidade de expiação da 

culpa. Reparação. 

 

 

2. Herói:  

Idade: jovem Sexo: feminino Vocação: casar 

Interesses: casar com João 

Traços: medo, submissão, mas luta pelo seu desejo de ficar com João. 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: estudiosa, grávida. 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: estudar; casar; ficar grávida; tentar 

esconder gravidez, fugir; prosperar; retornar 

Influência dinâmica: desejo de atender a demanda dos pais; atender ao seu 

desejo; possibilidade de ter seu desejo realizada; punição do superego pelo id ter se 

realizado; para realizar seu desejo e conseguir construir sua vida era preciso se 

afastar da família, do meio que a punia; reparação da culpa. 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: pai, fuga, filhos, retorno à 

casa paterna. 

Implicando necessidades de ou para: reconciliação com sua história,  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: casa do pai, interior. 

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m: X f: X) são vistas como: castradores  e a reação 

subjetiva é: fazer escondido, fugir e se emancipar. 

b. Fig. Contemp. (m: X f:  ) são vistas como: objeto de amor           e a reação 

subjetiva é: amar 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: atender demanda dos pais X atende seus desejos; agradar aos 

outros X agradar-se; profissão X vida afetiva 

7. Mecanismos de defesa: repressão (pai não deixava – voz autoridade); negação  
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8. Ansiedades: medo, desaprovação, punição 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o:3     Figura no. 3RH 

1. Tema: DESOBEDECER À MÃE NÃO É UMA BOA IDÉIA 

T. LATÊNCIA: 10’’ 

T. HISTÓRIA : 4’10’’ 

 

HISTÓRIA 

(pô, ninguém tem cara feliz? Está todo mundo desesperado? Ninguém fica contente e você 

fica só trazendo coisas trágicas para mim? – ri muito) 

Carlos Manoel, (Pior que eu gosto das histórias trágicas, vocês não estão cooperando) 

brincava muito com sua irmã, todos os dias em casa, e deixava seu pai alucinado enquanto ele 

tentava trabalhar com os investidores que ficavam em Mônaco. No momento eles estavam 

morando em Nova York. Até que um dia, quando sua irmã não quis brincar com ele de bola lá 

fora ele se irritou muito, e passou a falar palavras que sua mãe o havia proibido. O que ele não 

esperava é que sua mãe estava na janela e tinha ouvido tudo, ela ficou muito chateada, pois 

ele havia desobedecido, e por isso o colocou de castigo de forma que ele não poderia brincar 

por tempo indeterminado. Carlos Manoel sempre se perguntava quando acabaria esse castigo? 

Mas sempre antes que ele terminasse, ele aprontava alguma coisa e sua mãe o estendia 

novamente por tempo indeterminado. Até que sua irmã, com muita vontade de brincar com 

ele novamente pediu a sua mãe que o liberasse desse castigo sem fim. E ela vendo brilho no 

olhar de sua filha atendeu ao seu pedido, e liberou Carlos Manoel do castigo. 

 

Inquérito: 

 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Carlos Manoel, 

brincava muito com 

sua irmã, todos os dias 

em casa,  

 

Deixava seu pai 

alucinado enquanto 

ele tentava trabalhar 

com os investidores 

que ficavam em 

Mônaco.  

 

No momento eles 

estavam morando em 

Nova York.  

 

Até que um dia, 

Situação em que 

uma criança 

desagrada a mãe 

e por isso fica de 

castigo. Para sair 

do castigo é 

necessário a 

intervenção de 

sua irmã. 

 

Se quer se 

divertir, alucina o 

pai 

 

Se alucina o pai, 

pai não consegue 

trabalhar 

Nesta história Rodrigo demonstra suas angústias 

infantis, e conflitos familiares. Apresenta sua 

percepção sobre pai, mãe e irmã. 

 

“Deixava seu pai alucinado enquanto ele tentava 

trabalhar com os investidores que ficavam em 

Mônaco” – Na relação com o pai, Rodrigo o 

percebe como uma figura ausente – está 

trabalhando nos seus negócios e, mesmo sendo 

atrapalhado pelos filhos, não faz nada. 

Permanece com o incomodo, distante dos filhos. 

 

Necessidade de afastamento da sua realidade – 

projeção para outra realidade – Demonstra 

idealização: morando num lugar valorizado.  

 

Mecanismo de defesa: projeção. – No final 
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quando sua Irma não 

quis brincar com ele 

de bola lá fora ele se 

irritou muito, e passou 

a falar palavras que 

sua mãe o havia 

proibido.  

 

O que ele não 

esperava é que sua 

mãe estava na janela e 

tinha ouvido tudo,  

 

Ela ficou muito 

chateada, pois ele 

havia desobedecido, e 

por isso o colocou de 

castigo de forma que 

ele não poderia 

brincar por tempo 

indeterminado.  

 

Carlos Manoel sempre 

se perguntava quando 

acabaria esse castigo? 

Mas sempre antes que 

ele terminasse, ele 

aprontava alguma 

coisa e sua mãe o 

estendia novamente 

por tempo 

indeterminado.  

 

Até que sua irmã, com 

muita vontade de 

brincar com ele 

novamente pediu a sua 

mãe que o liberasse 

desse castigo sem fim.  

 

E ela vendo brilho no 

olhar de sua filha 

atendeu ao seu pedido, 

e liberou Carlos 

Manoel do castigo. 

 

Se irmã que se 

divertir, se irrita 

muito 

 

Ao se irritar 

muito faz 

escondido o que 

mãe não deixa 

 

Ao fazer algo que 

mãe não deixa 

escondido, mãe 

vê 

 

Se mãe vê, puni 

exageradamente 

 

Se puni 

exageradamente, 

continua 

desagradando a 

mãe 

 

Se continua 

desagradando a 

mãe, irmã precisa 

interceder 

 

Se irmã 

intercede, tem 

sua liberdade de 

volta 

coloca que a irmã queria brincar com ele, e por 

isso pede que a mãe o libere, mas era ele que 

queria brincar com a irmã. 

 

“quando sua irmã não quis brincar com ele de 

bola lá fora ele se irritou muito” – dificuldade 

em lidar com frustração – reação não adaptada, 

mecanismos de defesa insuficientes. 

 

“passou a falar palavras que sua mãe o havia 

proibido” – necessidade de enfrentamento, 

competição pelo poder, comportamento 

desafiador, transgressão, raiva. 

 

Não tem coragem de enfrentar diretamente; - 

demonstra conflito entre seu desejo e o desejo 

familiar, entre agradar a mãe ou realizar seu 

desejo – “O que ele não esperava é que sua mãe 

estava na janela e tinha ouvido tudo” 

 

Medo de aniquilação - algo que parecia não ter 

fim. – “Colocou de castigo de forma que ele não 

poderia brincar por tempo indeterminado”.  

 

Comportamento desafiador; traço de 

transgressão – “sempre antes que ele terminasse, 

ele aprontava alguma coisa e sua mãe o estendia 

novamente por tempo indeterminado”. 

 

Necessidade de intervenção para obter sua 

liberdade. Filha é o objeto valorizado, em 

oposição ao filho: cisão em objeto bom e mau – 

“sua irmã... pediu a sua mãe que o liberasse 

desse castigo” “E ela  

atendeu ao seu pedido” 

 

“brincava muito com sua irmã, todos os dias em 

casa” – desejos sexuais em relação à irmã.  – 

desejos incestuosos. 

 

Deixar seu pai alucinado – demonstra 

competição com o pai, ou necessidade de 

chamar a atenção do pai. 

 

Se irritar muito – agressividade latente. 

 

Ficar de castigo por tempo indeterminado – 

necessidade de ser contido, superego rígido,  

 

Aprontar antes que o castigo termine – 
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sentimento de culpa reprimido 

 

Ser liberado do castigo – necessidade de 

intercessão para ter sua culpa expiada - 

necessidade do aval materno. 

 

2. Herói:  

Idade: criança Sexo: masculino Vocação: brincar com irmã 

Interesses: brincar 

Traços: dependência, submissão, agressividade; transgressão 

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: menino cheio de energia, 

irrequieto. 

3. Necessidades comportamentais do herói: brincar; brincar com a irmã; deixar seu pai 

alucinado; se irritar muito; falar o que sua mãe proibiu; ficar de castigo; aprontar antes 

que o castigo termine; ser liberado do castigo 

Influência dinâmica: desejos infantis, evitação da realidade; desejos sexuais 

incestuosos - regressão; competir com o pai; agressividade latente; desejo pelo 

poder, pela superioridade; necessidade de ser contido, superego atuante; desejo de 

ter alguma contenção, culpa reprimida; necessidade do aval materno, da permissão 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: irmã, pai, mãe; Nova York, 

menino, bola  

Implicando necessidades de ou para: resolução de conflitos familiares, proteção 

da família; necessidade de afastamento da sua realidade, projeção em uma 

realidade distante, Desejo de estar num lugar mais idealizado/valorizado 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: arma  

Implicando necessidades de ou para: negação do sofrimento profundo, da pulsão 

de morte 

4. Concepção do ambiente: internacional, vigilante 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f: ) são vistas como: alucinado         e a reação 

subjetiva é: atrapalhar ao pai, desobedecer a mãe 

Fig. Parentais (m:  f: X) são vistas como: punitivas, superiores         e a 

reação subjetiva é: transgredir, continuar brincando e fazendo o que gosta de 

fazer escondido 

b. Fig. Contemp. (m:    f: X) são vistas como: companheiros, intercessores           

e a reação subjetiva é: brincar com, ser ajudado, depender 
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c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: transgredir X obedecer; agressividade X companheirismo 

7. Mecanismos de defesa: introjeção (raiva-bipolaridade da mãe); projeção (ele que 

queria brincar, mas coloca que é a irmã) 

8. Ansiedades: castração; aprisionamento 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Desestruturado 

 

 

História n.o: 4     Figura no. 4 

1. Tema: NEM SEMPRE VALE A PENA. 

T. LATÊNCIA: 42’’ 

T. HISTÓRIA: 2’10’’ 

 

HISTÓRIA: 

(esse cara tem a cara macabra, ele parece o duende verde do homem aranha. – ri muito) 

Em uma cidade pacata do século 20, Marcos Dark era o galã da cidade. Todas as mulheres 

tentavam ficar com ele, pois seu charme era irresistível. Por conta disso, ele não costumava 

valorizar muito as mulheres. Sentia que elas eram apenas seres para lhe satisfazer. Porém, 

para seu espanto, teve uma que não quis ficar com ele. Dizia que ele era muito superficial. 

Essa era Carlota Joaquina, uma mulher de muita personalidade e muito inteligente. Aconteceu 

o inevitável, Marcos Dark ficou tremendamente apaixonado por ela. Mas mesmo assim 

Carlota Joaquina não dava o braço a torcer. Passaram-se 3 meses com investidas incessantes 

de Marcos Dark, até que ele sofreu um terrível acidente, acidente esse que correu na rua de 

Carlota Joaquina. Não havia ninguém mais que pudesse rapidamente atende-lo. Por conta 

disso, ela o ajudou, levou ao hospital e se apaixonou por ele. Eles ficaram juntos por 5 anos, 

tiveram 3 filhos, mas no final ele ficou com uma 20 anos mais nova. (ri) 

 

(você deve se divertir muito com essas histórias depois!) 

 

Inquérito: 

Quantos anos eles tinham? Marcos Dark e Carlota Joaquina 

Quando eles se conheceram eles tinham 17 anos. Mas aqui na imagem ele já tem uns 30. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Em uma cidade pacata do século 20, 

Marcos Dark era o galã da cidade.  

 

Todas as mulheres tentavam ficar com 

ele, pois seu charme era irresistível.  

 

Por conta disso, ele não costumava 

valorizar muito as mulheres.  

 

Sentia que elas eram apenas seres para 

Situação em 

que um homem 

pervertido 

sexualmente se 

apaixona por 

uma mulher 

que não o 

corresponde. 

Só consegue 

casar-se com 

Esta história demonstra o caráter 

sádico de Rodrigo ou de um 

ideal de Eu– faz de tudo para 

conquistar uma mulher e assim 

que a tem a troca por outra mais 

jovem. 

 

Talvez demonstre que se não 

pode ter a mulher que é seu 

objeto de desejo (sua irmã – 
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lhe satisfazer.  

 

Para seu espanto, teve uma que não quis 

ficar com ele.  

 

Dizia que ele era muito superficial.  

 

Essa era Carlota Joaquina, uma mulher 

de muita personalidade e muito 

inteligente.  

 

Aconteceu o inevitável, Marcos Dark 

ficou tremendamente apaixonado por 

ela.  

 

Mas mesmo assim Carlota Joaquina não 

dava o braço a torcer.  

 

Passaram-se 3 meses com investidas 

incessantes de Marcos Dark,  

 

Até que ele sofreu um terrível acidente, 

na rua de Carlota Joaquina.  

 

Não havia ninguém mais que pudesse 

rapidamente atende-lo.  

 

Por conta disso, ela o ajudou, levou ao 

hospital e se apaixonou por ele.  

 

Eles ficaram juntos por 5 anos, tiveram 

3 filhos, mas no final ele ficou com uma 

20 anos mais nova.  

ela a partir de 

um acidente 

grave que lhe 

acomete. Mas 

ao conquistá-la 

a abandona 

para ficar com 

uma mulher 20 

anos mais 

jovem. 

 

Se é 

pervertido, se 

apaixona por 

quem não o 

corresponde 

 

Ao se apaixona 

por quem não o 

corresponde 

precisa sofrer 

um acidente 

para ser 

correspondido 

 

Ao ser 

correspondido 

para de 

corresponder e 

volta a 

perversão 

como demonstra a prancha 

anterior) desenvolve uma 

perversão, só se apaixona por 

quem não pode ter. 

 

Mecanismo de defesa: 

deslocamento – transfere sua 

paixão incestuosa para outra 

mulher que também é um objeto 

de amor impossível. - “Para seu 

espanto, teve uma que não quis 

ficar com ele. Aconteceu o 

inevitável, Marcos Dark ficou 

tremendamente apaixonado por 

ela.” 

 

“Até que ele sofreu um terrível 

acidente” Pelo caráter proibido 

de sua paixão precisa sofrer um 

castigo para poder ter seu objeto 

de amor.   

 

“Eles ficaram juntos por 5 anos, 

tiveram 3 filhos, mas no final ele 

ficou com uma 20 anos mais 

nova.” – gozo sádico. 

 

2. Herói:  

Idade: 17 anos Sexo: masculino        

Vocação: mulherengo, ser do mal - Dark = do mal. 

Interesses: conquistar mulheres 

Traços: perversão sexual;   

Adequação: média  

Imagem corporal e/ou auto-imagem: galã, charmoso, superficial, perverso. 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: ter todas as mulheres; não valorizar 

mulher; satisfazer-se; espantar-se; apaixonar-se; investir incessantemente; sofrer um 

terrível acidente; ser ajudado; trocar de mulher 
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Influência dinâmica: perversão sexual, talvez, se não pode ter a que deseja, 

precisa ter todas as outras; id preponderante; necessidade de contenção do seu 

prazer (superego); possibilidade de satisfazer seu desejo de maneira aceitável 

socialmente; ter a realização de seu desejo que é socialmente aceito; percepção de 

que precisa de um castigo para ter seu desejo satisfeito; transgredir, gozo sádico;  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: hospital; 3 filhos, acidente. 

Implicando necessidades de ou para: sofrimento; responsabilidade 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: pacato 

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: f: X) são vistas como: objeto de desejo e a reação 

subjetiva é: tentar conquistar a todo custo e posteriormente desprezar 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: desejo X responsabilidade; comprometimento X sadismo; 

perversão X compromisso;  

7. Mecanismos de defesa: inversão; repressão; deslocamento  

8. Ansiedades: medo da perda do objeto de amor; agressividade latente; incapacidade de 

amar  

9. Adequação do superego: frágil 

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o: 5     Figura no. 6RH 

1. Tema: Título: O PODER DA SABEDORIA 

T. LATÊNCIA: 27’’ 

T. HISTÓRIA: 4’16’’ 

 

HISTÓRIA: 

(Aham! Legal ver a feição das pessoas, mas não tem nenhum feliz que você me mostrou 

alguma hora. É muita tristeza para um lugar só. Não sei se eu que tenho complexo por que só 

olho a Mona Lisa de cara fechada, mas...).  

 

Tia Consolação sempre cuidou muito bem (calma...). Tia Consolação sempre cuidou muito 

bem de todos os entes da família. Sempre foi uma referência de sabedoria, persistência e 

muita força. Manter isso com uma família de 10 pessoas não era algo fácil em sua época, 

eram 8 filhos para cuidar, mais um marido alcoólatra. O ritmo que ele bebia era algo 
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realmente impressionante. Mesmo assim, tia Consolação mantinha o pulso firme, e um a um, 

foi ajudando os filhos a estudarem e se desenvolver.  

Porém, Gersoenio nunca conseguiu assimilar todos os conceitos passados por tia Consolação. 

Gersoenio era muito intrépido, afoito, e se divertia muito transgredindo as regras. Por conta 

disso, ele foi mandado embora de casa e teve que se desenvolver sozinho. Dormiu diversas 

noites na rua, teve que se defender de bandidos, de pessoas lhe oferecendo droga, de uma vida 

dita por ele, mais fácil. Mas de alguma forma os conceitos de tia Consolação estavam na sua 

cabeça. Após 3 anos fora de casa. Gersoenio resolve visitar tia Consolação e quando ele entra 

em casa marido dela estava batendo nela ferozmente, pois havia bebido 6 doses de rabo de 

galo. 

Mais do que de pressa Gersoenio parte pra cima dele e acaba matando-o.  

A vida nunca mais foi a mesma para aquela família, e Gersoenio assumiu, sendo o filho mais 

velho, a responsabilidade pela casa e por cuidar dos mais novos.  

 

Inquérito: 

Quero ver se você vai saber como se escreve Gersoenio 

Como se escreve? 

(ri) Sabe que não sei? Tem um parente meu que se chama Gersoenio. É Gersoenio, Gersoeli, e 

tem acho que o Jesualdo.  

Porque você escolheu esse nome? 

A feição dele me lembrou, e esse cara aprontava muito. Mas eu não vou mexer na história 

não, a história está bacana! 

Você fala aqui que a vida nunca mais foi a mesma para aquela família... 

Mas eu não falo se Foi boa a vida depois. 

E o que você acha? Você sabe se foi boa ou ruim? 

Eu sei! Essa que é a vantagem de você ser o escritor. Você tem que comprar o próximo livro! 

Você acha que é assim? Agora ficou fácil então o negocio! Eu pergunto e o cara vai contando! 

A meu Deus!  

Foi boa!  

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Tia Consoloção sempre cuidou 

muito bem. (Interrompe) Calma... 

Tia consolação sempre cuidou muito 

bem de todos os entes da família.  

 

Sempre foi uma referencia de 

sabedoria persistência e muita força. 

 

Manter isso com uma família de 10 

pessoas não era algo fácil em sua 

época,  

 

Eram 8 filhos para cuidar mais um 

marido alcoólatra.  

 

O ritmo que ele bebia era algo 

realmente impressionante.  

 

Mesmo assim, tia Consolação 

Um homem, 

filho de um pai 

alcoólatra e uma 

mãe exigente, é 

mandado embora 

de casa por não 

se adequar as 

regras. Passa por 

períodos de 

dificuldade e 

através disso 

consegue 

assimilar as 

regras e 

princípios de sua 

família. Volta 

para casa e vê o 

pai agredindo a 

mãe. Mata o pai 

A história apresenta conflito entre 

transgredir e obedecer. Revolta de 

Rodrigo com a tradição. 

 

Relação de Rodrigo com o pai – 

competição, desejo de aniquilar o 

pai, matar, tomar seu lugar. 

 

Chamar de Tia é um modo de 

distanciar a figura de mãe. – “Tia 

Consolação” 

 

Visão da mãe (no caso, 

representada por tia Consolação) 

como quem cuida moralmente – 

reprime, mas não dá carinho, afeto. 

– “Sempre foi uma referencia de 

sabedoria persistência e muita 

força.” - rigidez moral. 
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mantinha o pulso firme,  

 

Foi ajudando os filhos a estudarem e 

se desenvolver.  

 

Porém, Gersoenio nunca conseguiu 

assimilar todos os conceito passados 

por tia Consolação.  

 

Gersoenio era muito intrépido, 

afoito, e se divertia muito 

transgredindo as regras.  

 

Por conta disso, ele foi mandado 

embora de casa e teve que se 

desenvolve sozinho.  

 

Dormiu diversas noites na rua, teve 

que se defender de bandidos, de 

pessoas lhe oferecendo droga, de 

uma vida dita por ele, mais fácil.  

 

Mas de alguma forma os conceitos 

de tia Consolação estavam na sua 

cabeça.  

 

Após 3 anos fora de casa Gersoenio 

resolve visitar tia Consolação e 

quando ele entra em casa marido 

dela estava batendo nela ferozmente, 

pois havia bebido 6 doses de rabo de 

galo. 

 

Mais do que de pressa Gersoenio 

parte pra cima dele e acaba 

matando-o.  

 

A vida nunca mais foi a mesma para 

aquela família,  

 

Gersoenio assumiu, sendo o filho 

mais velho, a responsabilidade pela 

casa e por cuidar dos mais novos.  

 

e se torna o 

responsável pela 

família. 

 

Se tem pai 

alcoólatra e mãe 

firme torna-se 

transgressor. Se 

identifica com o 

pai 

 

Ao se tornar 

transgressor é 

castigado pela 

mãe sendo 

mandado embora 

 

Ao ser castigado 

sofre muito 

 

Se sofre muito 

aprende os 

princípios de sua 

família 

 

Se aprende os 

princípios se 

libera dos 

castigos (volta 

para casa) 

 

Ao voltar para 

casa se depara 

com agressão do 

pai a mãe 

 

Se vê agressão 

do pai a mãe , 

mata o pai 

 

Se mata o pai, 

assume seu lugar 

na família 

 

 

Relação de Rodrigo com mãe – 

amor, cuidado, transgressão, 

submissão, incesto. - Édipo. 

Desejo de ocupar o lugar do pai. 

 

“Por conta disso, ele foi mandado 

embora de casa e teve que se 

desenvolve sozinho” – culpa por 

não ser obediente, necessitando ser 

castigado - Rodrigo demonstra que 

partir de casa é uma punição para 

que ele aprenda a obedecer às 

regras 

 

Necessidade de transgredir – 

demonstra competição, gozo 

sádico, luta pelo lugar de poder na 

casa – atividade do id 

 

Necessidade de ser mandado 

embora - desejo de contenção para 

adequar-se as demandas sociais– 

Superego - O pai alcoólatra ficou, 

e ele foi expulso. 

 

“e quando ele entra em casa o 

marido dela estava batendo nela 

ferozmente, pois havia bebido 6 

doses de rabo de galo. Mais do que 

de pressa Gersoenio parte pra cima 

dele e acaba matando-o.” – 

Mecanismo de defesa: Introjeção – 

assimila para si a agressividade. 

 

Matar o pai, ser responsável pela 

família – demonstra desejo 

reprimido de assumir o lugar do 

pai. Complexo de Édipo. 

 

Não é preso: mata o pai e assume 

seu lugar.  Incestuoso.   

 

2. Herói:  

Idade: Sexo: masculino        

Vocação: transgredir, não assimilar a educação da mãe. 

Interesses: tomar o lugar do pai 
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Traços: agressividade; capacidade; poder;   

Habilidades: transgredir, matar o pai 

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: transgressor, 

irresponsável, intrépido, afoito 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: transgredir; se desenvolver sozinho; 

dormir na rua, se defender; matar o pai, ser responsável; 

Influência dinâmica: competição, gozo sádico, luta pelo lugar de poder na casa - 

Id; desejo de contenção para adequar-se – superego; assumir o lugar do pai;  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: pai; 7 irmãos; bandidos, 

droga; rabo de galo 

Implicando necessidades de ou para: conflito familiar, importância do pai, 

necessidade de enfrentar o pai; desejo pelo poder; ameaças a sua vida para mudar; 

incomodo com alcoolismo 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: sete irmãos, pai 

alcoólatra.  

Implicando necessidades de ou para: ver-se como o único que é possível 

concorrente do pai 

4. Concepção do ambiente: virtuoso, porém frio, sem afeto.  Mãe que suporta/vive com 

pai alcoólatra. 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f: ) são vistas como: alcoólatras, agressivos, fraco, 

incapaz de assumir suas responsabilidades paternas.   e a reação subjetiva é: 

transgredir regras e matar 

Fig. Parentais (m:  f: X) são vistas como: referencia de sabedoria, 

persistência, força; pulso firme, mas rejeitadora e rígida.        e a reação 

subjetiva é: transgredir regras, ser submisso, obedecer 

b. Fig. Contemp. (m: X f: X) são vistas como: irmão, necessitados de cuidados     

e a reação subjetiva é: cuidar 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: transgredir X obedecer; desejos X responsabilidade;  

7. Mecanismos de defesa: introjeção; repressão  

8. Ansiedades: castração; desaprovação; punição; destruição; agressividade 

9. Adequação do superego: rígido 
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10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o: 6     Figura no. 7RH 

1. Tema: PODER DE UM BIGODE 

T. LATÊNCIA: 21’’ 

T. HISTÓRIA: 6’15’’ 

 

HISTÓRIA: 

(Cadê o sorriso no rosto das pessoas? Aiaiaiaiai.) 

Hernesto Barbieri era um empresário de muito sucesso. Desenvolveu uma fábrica de produtos 

para homem com muito... Muito especiais e únicos. Construção dessa empresa, e o alcance 

que ela tomou consumiu quase todo o seu tempo. Tempo este que lhe fez muita falta por não 

ter passado com seu filho, Emanuel. 

 (pensa durante 18’’) 

Seu filho Emanuel... Eles tinham um relacionamento muito distante e que se agravou depois 

de que Emanuel resolveu não utilizar mais bigode. Bigode sempre foi o símbolo da família 

Barbieri, e durante anos e anos eles não se falaram.  

Emanuel casou-se com Joana Babyface (nossa você está sugando minha mente?), e tiveram 5 

filhos. (demonstra-se ofegante) 

Ele não queria ter tido tantas crianças devido ao relacionamento problemático com o pai e 

acreditava que isso poderia ocorrer com ele. Toda via Joana não se controlava. Por mais que 

disse a ele que estava tomando pílula, elas na verdade não continham o que deveriam. (fala: é 

engraçado que eu canso das histórias e aí quero acabar com elas)  

Até que certo dia no aniversario de 12 anos de seu filho Henrique, Emanuel escutou um 

pedido inusitado de seu filho: ele lhe disse: papai, como presente de aniversario eu quero a 

presença do vovô Barbieri. E prometo que sempre usarei o nosso bigode. 

Emanuel então conversou com seu pai e disse que tinha um motivo muito importante para que 

ele viesse, e Barbieri prontamente atendeu. Quando encontrou o neto com aquelas penugens 

nascentes, e dizendo que usaria o bigode, símbolo da família, não se conteve de tanta 

felicidade. 

Desde então, o relacionamento entre Manoel e Barbieri foi novamente restabelecido e 

puderam viver em harmonia e ele pode também assumir os negócios do pai quando este não 

mais estava Presente 

 

Inquérito: 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Hernesto Barbieri era um 

empresário de muito sucesso.  

 

Desenvolveu uma fábrica de 

produtos para homem com 

muito... Muito especiais e 

únicos. 

 

Construção dessa empresa, e o 

alcance que ela tomou consumiu 

Situação em que 

filho enfrenta 

um pai 

poderoso e 

ausente. No 

enfrentamento 

ficam sem se 

falar. Filho 

segue sua vida, 

casando e 

Esta história demonstra a vivência 

psicológica do relacionamento de 

Rodrigo com o pai. 

 

Rodrigo sente a ausência do pai, 

necessitando desenvolver 

comportamentos de chamar atenção 

deste ou de enfrentá-lo. 

 

Apesar de ser visto como um homem 
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quase todo o seu tempo.  

 

Tempo este que lhe fez muita 

falta por não ter passado com 

seu filho, Emanuel. 

 

Seu filho Emanuel... Eles 

tinham um relacionamento 

muito distante e que se agravou 

depois de que Emanuel resolveu 

não utilizar mais bigode.  

 

Bigode sempre foi o símbolo da 

família Barbieri, e durante anos 

e anos eles não se falaram.  

 

Emanuel casou-se com Joana 

Babyface, tiveram 5 filhos.  

 

Ele não queria ter tido tantas 

crianças devido ao 

relacionamento problemático 

com o pai e acreditava que isso 

poderia ocorrer com ele.  

 

Toda via Joana não se 

controlava. Por mais que disse a 

ele que estava tomando pílula, 

elas na verdade não continham o 

que deveriam.  

  

Até que certo dia no aniversario 

de 12 anos de seu filho 

Henrique, Emanuel escutou um 

pedido inusitado de seu filho: 

ele lhe disse: papai, como 

presente de aniversario eu quero 

a presença do vovô Barbieri. E 

prometo que sempre usarei o 

nosso bigode. 

 

Emanuel então conversou com 

seu pai e disse que tinha um 

motivo muito importante para 

que ele viesse, e Barbieri 

prontamente atendeu.  

 

Quando encontrou o neto com 

aquelas penugens nascentes, e 

dizendo que usaria o bigode, 

constituindo 

nova família. Só 

é possível reatar 

com o pai 

através do 

nascimento de 

seu filho que 

decide ser como 

o avô.  

 

Se pai é 

poderoso e 

ausente precisa 

enfrentá-lo 

 

Ao enfrentar o 

pai, param de se 

falar 

 

 Filho constrói 

sua vida 

familiar tomado 

pelo medo deste 

pai poderoso 

(medo que o 

relacionamento 

com os filhos 

seja como o 

dele e o do pai) 

 

Ao construir sua 

vida familiar 

tem filhos. 

 

Através dos 

filhos reata 

relacionamento 

com o pai 

 

Ao reatar 

relacionamento 

assume o lugar 

do pai 

bem sucedido no trabalho Rodrigo 

percebe o pai como ausente para ele – 

“Hernesto Barbieri era um empresário 

de muito sucesso. A construção dessa 

empresa, e o alcance que ela tomou 

consumiu quase todo o seu tempo. 

Tempo este que lhe fez muita falta por 

não ter passado com seu filho, 

Emanuel.” 

 

Demonstração de revolta, 

intransigência, repulsa pela tradição 

familiar – “Emanuel resolveu não 

utilizar mais bigode.”. 

 

Necessidade de ser punido, receber 

castigo por sua revolta – “durante anos 

e anos eles não se falaram.” 

 

Percebe mulher como poderosa e 

controladora “Ele não queria ter tido 

tantas crianças devido ao 

relacionamento problemático com o pai 

e acreditava que isso poderia ocorrer 

com ele. Toda via Joana não se 

controlava [...] tiveram 5 filhos.” 

 

Há também uma necessidade de 

construir sua família, demonstrar para o 

pai que é capaz – Ao mesmo tempo em 

que ter muitos filhos poderia ser um 

sinal de virilidade, no caso, isso ocorreu 

por manipulação da mulher.  Mulher 

sempre aparece como o elemento forte 

nas histórias.  

 

Joana Babyface – cara de bebê, mas é 

manipuladora, dominadora 

 

Demonstra medo de repetir sua 

dinâmica com o pai nos filhos, 

percepção do próprio sofrimento em 

relação ao afastamento do pai – “Ele 

não queria ter tido tantas crianças 

devido ao relacionamento problemático 

com o pai” 

 

Expiação da sua culpa pelo rompimento 

com o pai. Necessidade de uma 

intervenção externa para possibilitar 
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símbolo da família, não se 

conteve de tanta felicidade. 

 

Desde então, o relacionamento 

entre Manoel e Barbieri foi 

novamente restabelecido e 

puderam viver em harmonia  

 

e ele pode também assumir os 

negócios do pai quando este não 

mais estava Presente. 

refazer laços com o pai. – “Até que 

certo dia no aniversario de 12 anos de 

seu filho Henrique, Emanuel escutou 

um pedido inusitado de seu filho”  

 

Vê a possibilidade de um final feliz 

desde que se obedeça às regras 

familiares.  Bigode pode representar o 

poder fálico masculino.   

 

Pode se perceber uma valorização do 

avô nas histórias. 

 

Desejo de Assumir os negócios do pai – 

se tornar um homem poderosos como o 

pai. 

 

2. Herói:  

Idade: adulto           Sexo: masculino        Vocação: ser pai 

Interesses: romper com o pai, afirmar sua independência 

Traços: transgressão, competitividade com o pai  

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: traído pela mulher, que 

engravida à revelia dele.  Imagem de homem como fraco e de 

mulher como forte. 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: não utilizar mais o bigode; não falar mais 

com o pai; casar-se; não ter filhos; escutar um pedido inusitado de seu filho; conversar 

com o pai; restabelecer relacionamento; assumir os negócios do pai 

Influência dinâmica: desejo de chamar atenção do pai; castigo por enfrentar o 

pai; competir com o pai; medo de repetir sua dinâmica com o pai nos filhos medo 

do castigo, percepção de que está magoado ainda com a relação com o pai; 

intervenção externa para possibilitar refazer laços com o pai – modo de expiar sua 

culpa em relação ao rompimento com o pai; tornar-se o homem poderoso que o pai 

foi 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: fábrica de produtos para 

homem; Joana Babyface (esposa); 5 filhos 

Implicando necessidades de ou para: demonstrar masculinidade do pai, poder, 

sucesso na profissão - talvez até demonstre sua percepção de que o pai é superior; 

ter uma mulher para mostrar sua capacidade ao pai (babyface – rosto de criança – 
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pode demonstrar que o máximo que ele consegue é uma menina, não uma mulher); 

talvez demonstre a necessidade de buscar inconsciente pelo conflito para 

solucioná-lo 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: Empresa do pai bem-sucedido, família manipulada pela 

mulher. 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f: ) são vistas como: poderosas; empresário de sucesso, 

distante.          e a reação subjetiva é: enfrentar 

b. Fig. Contemp. (m: f: X) são vistas como: infantil, descontrolada  

e a reação subjetiva é: casar-se com ela, aceitar 

c. Fig. Infantis     (m: X f: ) são vistas como: firmes, semelhantes ao avô 

e a reação subjetiva é: atender a demanda do filho 

6. Conflitos subjetivos: enfrentar o pai X ser igual ao pai; aceitar o filho X enfrentar 

filho; ser amado pelo pai X romper com o pai 

7. Mecanismos de defesa: projeção (herói projeta no filho relação com próprio pai - Ele 

não queria ter tido tantas crianças devido ao relacionamento problemático com o pai e 

acreditava que isso poderia ocorrer com ele)  

8. Ansiedades: medo de castração; agressividade; punição; desaprovação 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o: 7     Figura no. 11 

1. Tema: O VENTO NÃO LEVOU 

T. LATÊNCIA: 1’ 

T. HISTÓRIA: 6’  

 

HISTÓRIA: 

(Má que! – sotaque italiano) 

(olha olha- aproxima, distancia- aproxima e distancia a prancha) 

São muitas pedras no caminho ne? 

Era uma vez a pedra Roket. Ela ficava sempre calma e tranqüila, movimentava-se muito 

pouco, pois seu amigo vento há tempos não passava por você. Porém, certo dia, estava 

tranqüila e sossegada em seu canto, quando 5 crianças a encontraram num desfiladeiro. As 

crianças tinham fugido de suas famílias e resolveram se divertir naquele local. Ela nunca tinha 
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encontrado com seres tão esquisitos, que não paravam de falar, correr, gritar. Pareciam não ter 

gasto de energia. Eis que um deles, mais conhecido como Ricardinho, resolve pegá-la e atirá-

la ao lago. Ela nunca imaginou como seria aquela sensação de ter água por todos os lados. Sua 

amiga chuva, que também não aparecia há tempos, apenas tinha dado a ela provas dessa 

sensação 

Os outros meninos acharam essa brincadeira muito divertida e passaram a arremessar todas 

essas pedras que conviviam harmoniosamente ali com a Rocket. Quando ela se deu conta, 

estava praticamente morando no mesmo universo, Porém, ao invés de ar existia água.  

Para ela, é como se tivessem passado anos, mas ficara apenas 20 minutos dentro da água, 

pode ter sido toda essa pressão por todos os lados. Ela conseguira escapar, pois um dos 

meninos notara que ela era a mais reluzente dentro d’água, e que mesmo com a água um 

pouco turva, ainda assim era possível vê-la. Ele então a retirou da água e já sentindo saudades 

de casa a levou para morar com sua família. 

(fala: E pronto! Chega dessa pedra chata aí. Muito chata essa pedra) 

 

Inquérito: 

Por que ela estava sufocada dentro da água? 

Por causa da pressão da água 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

São muitas pedras no 

caminho ne? 

 

Era uma vez a pedra 

Roket. Ela ficava 

sempre calma e 

tranqüila, movimentava-

se muito pouco, pois seu 

amigo vento há tempos 

não passava por você.  

 

Porém, certo dia, estava 

tranqüila e sossegada em 

seu canto, quando 5 

crianças a encontraram 

num desfiladeiro.  

 

As crianças tinham 

fugido de suas famílias e 

resolveram se divertir 

naquele local.  

 

Ela nunca tinha 

encontrado com seres 

tão esquisitos, que não 

paravam de falar, correr, 

gritar. Pareciam não ter 

gasto de energia. 

 

Eis que um deles, mais 

Situação em 

que uma 

pedra é 

movimentada 

pela natureza. 

Mas quando 

um ser 

humano a 

movimenta 

provoca 

mudanças 

bruscas em 

sua vida, 

surgindo 

pressões. 

Essas 

pressões só 

acabam por 

que a pedra é 

levada para 

junto de uma 

família. 

 

Percebe-se 

passivo, 

necessitando 

intervenção 

externa 

 

Se precisa de 

Nesta prancha há transbordamento do conteúdo 

inconsciente, sendo o herói uma pedra. 

 

Rocket quer dizer foguete: rocha foguete - um 

objeto ambivalente.   

 

Na história é omitido o dragão presente nesta 

imagem – demonstra negação por parte de Rafael, 

medo do desconhecido. – mecanismo de defesa: 

negação 

 

Traz conflitos de: movimentar-se X ficar parado; 

mudar X permanecer igual; depender X ser 

independente 

 

Os mecanismos de defesa: regressão 

 

“Ela ficava sempre calma e tranqüila, 

movimentava-se muito pouco” – demonstra a 

necessidade de ficar no seu canto, incapacidade 

de modificar sua atual situação, medo de mexer 

nos sentimentos, desejo de deixar sua vida como 

está, sem emoção.  

 

“seu amigo vento há tempos não passava por 

você.” “Sua amiga chuva, que também não 

aparecia há tempos” – demonstra necessidade de 

ser movimentado por algo externo; a ausência 

destes elementos da natureza (chuva e vento) 

pode fazer referência a ausência de emoções na 
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conhecido como 

Ricardinho, resolve 

pegá-la e atirá-la ao 

lago.  

 

Ela nunca imaginou 

como seria aquela 

sensação de ter água por 

todos os lados. Sua 

amiga chuva, que 

também não aparecia há 

tempos, apenas tinha 

dado a ela provas dessa 

sensação. 

 

Os outros meninos 

acharam essa brincadeira 

muito divertida e 

passaram a arremessar 

todas essas pedras que 

conviviam 

harmoniosamente ali 

com a Rocket.  

 

Quando ela se deu conta, 

estava praticamente 

morando no mesmo 

universo, Porém, ao 

invés de ar existia água.  

 

Para ela, é como se 

tivessem passado anos, 

mas ficara apenas 20 

minutos dentro da água, 

pode ter sido toda essa 

pressão por todos os 

lados.  

 

Ela conseguira escapar, 

pois um dos meninos 

notara que ela era a mais 

reluzente dentro d’água, 

e que mesmo com a 

água um pouco turva, 

ainda assim era possível 

vê-la. Ele então a retirou 

da água e já sentindo 

saudades de casa a levou 

para morar com sua 

família. 

intervenção 

externa, 

necessita 

destacar-se de 

algum modo. 

 

Tem destaque 

próprio, e isto 

o possibilita 

se salvar. 

 

Só fica bem 

quando é 

levado para 

família de 

outra pessoa. 

sua vida – necessidade de sentir emoções. - 

Precisa do vento para se mover. Aprisionada em 

sua existência de pedra.  Passividade. 

 

Crianças percebidas como cheias de vigor.  – “5 

crianças a encontraram num desfiladeiro. [...] Ela 

nunca tinha encontrado com seres tão esquisitos, 

que não paravam de falar, correr, gritar. Pareciam 

não ter gasto de energia.”  

 

Necessidade de fuga  - “As crianças tinham 

fugido de suas famílias e resolveram se divertir 

naquele local.” 

 

Pouca experiência com situações de sofrimento – 

“Ela nunca imaginou como seria aquela sensação 

de ter água por todos os lados. [...] Para ela, é 

como se tivessem passado anos, mas ficara 

apenas 20 minutos dentro da água, pode ter sido 

toda essa pressão por todos os lados.” – Mas 

diante de uma situação de sofrimento acredita que 

precisa ter destaque para conseguir sair dela. 

 

“Eis que um deles, mais conhecido como 

Ricardinho, resolve pegá-la e atirá-la ao lago” – 

necessidade de outra pessoa ou força da natureza 

para movimentá-la, conduzi-la. - por si só, não 

tem movimento. 

 

“pode ter sido toda essa pressão por todos os 

lados” – movimentar-se, sentir emoções, ter 

mudanças no ambiente psíquico pode trazer 

sofrimento, percepção das pressões que o 

afligem, angústia. 

 

“Ela conseguira escapar” – necessidade de 

implicar-se nas mudanças. Demonstra que diante 

de pressões tem o desejo de escapar.  

 

Continua afirmando necessidade de intervenção 

externa para modificar sua realidade e resolver 

seus conflitos. Sua solução final é ser levado para 

família de um dos garotos que atirou a pedra na 

água – necessidade de ser adotado por uma 

família. 

 

“um dos meninos notara que ela era a mais 

reluzente dentro d’água” – sente-se superior a sua 

família – por isso deveria pertencer a outra 

família – Mas é um aspecto positivo, pois apesar 
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de ser pedra, se destacava entre as demais. 

 

2. Herói: pedra Rocket 

Idade:                 Sexo:  Vocação: ficar à espera de que algo lhe ocorra. 

Interesses:  

Traços: 

Adequação: ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem: pedra; calma e tranqüila, 

pouco movimento 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: ficar no seu canto; ser atirada ao lago; 

pressão por todos os lados; escapar; ser levada para morar uma família. 

Influência dinâmica: demonstra sua incapacidade de modificar sua atual situação, 

medo de mexer nos sentimentos, desejo de deixar sua vida como está, sem emoção; 

para movimentar-se é necessário que outra pessoa o conduza; o movimento pode 

trazer sofrimento, percepção das pressões que o afligem; necessidade de implicar-se na 

mudança, medo das pressões; percepção de que só conseguirá resolver seus conflitos 

se for adotado por outra família  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: vento; chuva; família 

Implicando necessidades de ou para: ser movimentada; sentir emoções; ser 

adotado, recebido 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: dragão  

Implicando necessidades de ou para: evitar contato com sofrimento 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: movimentar-se X ficar parado; mudar X permanecer igual; 

depender X ser independente 

7. Mecanismos de defesa: regressão; negação 

8. Ansiedades: destruição; sensação de passividade; sensação de impotência; medo da 

morte; desespero;   

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: desestruturado 
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História n.o: 8     Figura no. 12H 

1. Tema: NÃO ENTRE NA MINHA MENTE 

T. LATÊNCIA: 1’20’’ 

T. HISTÓRIA: TT: 9’ 

 

HISTÓRIA: 

(fala: Ah, má que (sotaque italiano)! Esse cara parece o Lázaro. Você tem que anotar tudo 

eim!?) 

Em uma bela manhã de sábado, Stéfano começou a notar algumas coisas estranhas, diferentes. 

Conforme ele cochilava, ou simplesmente deixava seu subconsciente tomar conta da situação, 

ele notava a aparição de certas imagens, imagens de pessoas, de animais, de seres inanimados 

também, que ele nunca tinha visto antes. Acreditava ser apenas sonhos, e coisas sem sentido. 

Porém um dia ele começou a notar que exatamente 3 dias após de visualizar aquelas imagens, 

os fatos vistos aconteciam. 

A primeira vez que teve certeza de que era isso que realmente estava acontecendo, foi quando 

Gertrudes, a gatinha de dona Quitéria levou um capote da arvore e içou sem sua cabeça. 

Aquilo o deixou muito espantado intrigado até. Pois começou a se lembrar de todas as 

imagens vistas pós gatinha de dona Quitéria e elas não eram muito animadoras. Ele, ao 

perceber que tinha recebido um dom muito especial se sentiu na obrigação, eu diria até no 

dever, de tentar modificar as situações em prol do bem comum. Para isso, utilizou-se de uma 

tecnologia muito avançada e passou a induzir o seu sono e a atividade do seu subconsciente 

com psicotrópicos pesados. Essa tecnologia foi capaz de registrar tudo o que sua mente estava 

enxergando enquanto ele estava nesta outra realidade. Com esses registros passou a fazer 

parte do quadro policial de Safety city e auxiliar na resolução e mais precisamente no combate 

a crimes e acidentes de grande escala. 

Tudo ia muito bem, até que doutor No teve conhecimento da existência dele.  Há muito o 

doutor No sentia o desejo de poder controlar a cidade e realizar os seus anseios. Visto que ele 

achava ser uma pessoa muito especial, e que a vida dele era muito simplória, doutor No 

conseguiu invadir o local onde ele ficava, onde Stéfano se deitava para fazer suas previsões, e 

com uma droga muito poderosa conseguiu fazer uma conexão entre seus corpos e roubar parte 

do poder de Stéfano. Doutor No era muito maligno, ao saber que coisas ruins iam acontecer, 

ele se utilizava isso para gerar outras confusões e distúrbios em outra parte da cidade, de 

modo que não fosse possível evitar tudo o que estava para acontecer. Stéfano, então, notando 

que seu poder estava mais fraco, passa a tentar refletir sobre o que havia acontecido, e, certo 

dia, enxerga doutor No em suas visões, preparando mais uma de suas maldades. Stéfano então 

consegue coordenar os esforços com a polícia para que fosse possível evitar as atrocidades do 

doutor No e ele fosse capturado. 

Doutor No continua tendo suas visões de dentro da cadeia, e fazendo de tudo para conseguir 

manipular os guardas, porém não tem sido efetivo e a cidade vive dias mais tranqüilos. 

  

Inquérito: 

Faixa etária deles? 

Dr No é velho e Stefano é jovem. Tem até foto do Dr No aqui olha! 

O nome é No? Know? Como é? 

É No de não. Os nomes são específicos! É bem bacana, aqui fala bastante coisa sobre isto 

(mostra o livro que está portando consigo). Este livro é sobre como contar histórias. Isto aqui 

é a bíblia dos caras que me deram o curso de storytelling.  

 

Nível Descritivo Nível Nível Diagnóstico 
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Interpretativo 

Em uma bela manha de sábado, 

Stéfano começou a notar algumas 

coisas estranhas, diferentes.  

 

Conforme cochilava, ou 

simplesmente deixava seu 

subconsciente tomar conta da 

situação, ele notava a aparição de 

certas imagens de pessoas, de 

animais, de seres inanimados que 

ele nunca tinha visto antes.  

 

Acreditava ser apenas sonhos, e 

coisas sem sentido. Porém um dia 

ele começou a notar que 

exatamente 3 dias após de 

visualizar as imagens, os fatos 

vistos aconteciam. 

 

A primeira vez que teve certeza do 

que estava acontecendo foi 

quando Gertrudes, a gatinha de 

dona Quitéria, levou um capote da 

arvore e içou sem sua cabeça.  

 

Aquilo o deixou muito espantado, 

intrigado até. Pois começou a se 

lembrar de todas as imagens vistas 

pós gatinha de dona Quitéria e 

elas não eram muito animadoras.  

 

Ao perceber que tinha recebido 

um dom muito especial se sentiu 

na obrigação, no dever, de tentar 

modificar as situações em prol do 

bem comum.  

 

Utilizou-se de uma tecnologia 

muito avançada e passou a induzir 

o seu sono e a atividade do seu 

subconsciente com psicotrópicos 

pesados. Essa tecnologia foi capaz 

de registrar tudo o que sua mente 

estava enxergando enquanto ele 

estava nesta outra realidade.  

 

Com esses registros passou a fazer 

parte do quadro policial de Safety 

city e auxiliar na resolução e no 

Situação em 

que um jovem 

tem acesso a 

conteúdos 

especiais. 

Utiliza estes 

conteúdos para 

melhorar a 

vida. No 

entanto, um 

invasor acessa 

estes conteúdos 

e os utiliza de 

maneira 

egoísta, para 

satisfazer seus 

desejos, 

destruindo 

outras vidas. O 

jovem utiliza 

todos os 

esforços para 

deter este 

invasor. 

Consegue detê-

lo e volta a 

fazer o bem, 

apesar de o 

invasor 

continuar 

tentando 

utilizar a 

invasão para 

seu belo 

prazer. 

A história demonstra conflito entre 

fazer o bem ou fazer o mal existente 

em Rafael.  

 

Tendo em vista que a prancha pode 

estimular situações frente à terapia e a 

própria aplicação do teste, percebe-se 

uma postura de defesa por parte de 

Rafael. O título "não entre na minha 

mente" demonstra seu medo de ser 

invadido, e ter suas informações 

utilizadas de modo indevido. Sente-se 

ameaçado diante da situação do teste. 

Talvez seja um modo do ego avisar de 

seus receios sobre a passagem do 

conteúdo inconsciente para a 

consciência. 

 

Demonstra que no contar histórias o 

conteúdo inconsciente está aparecendo 

- “Conforme cochilava, ou 

simplesmente deixava seu 

subconsciente tomar conta da situação, 

ele notava a aparição de certas 

imagens de pessoas, de animais, de 

seres inanimados que ele nunca tinha 

visto antes.” Ele transforma suas 

fantasias e fantasmas inconscientes 

numa capacidade paranormal. 

 

Aparece a contraposição de Aspectos 

intuitivos e controle tecnológico. 

 

Ego começa a dar-se conta de questões 

obscuras até então, o que demonstra 

conteúdos importantes reprimidos. 

Talvez conteúdos agressivos, 

experiências traumáticas – “Pois 

começou a se lembrar de todas as 

imagens... E elas não eram muito 

animadoras” – dificuldade do ego em 

lidar com conteúdo que aparece. 

 

Pode-se considerar que confiou na 

pesquisadora na medida em que sentiu-

se ouvido, e percebeu nesta situação 

uma possibilidade de ter registro e 

compreensão de seu funcionamento 

psíquico -  “Utilizou-se de uma 
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combate a crimes e acidentes de 

grande escala. 

 

Tudo ia muito bem, até que doutor 

No teve conhecimento da 

existência dele.  

 

Há muito doutor No sentia o 

desejo de poder controlar a cidade 

e realizar os seus anseios. 

 

Visto que ele achava ser uma 

pessoa muito especial, e que a 

vida dele era muito simplória, 

doutor No conseguiu invadir o 

local onde Stéfano se deitava para 

fazer suas previsões, e com uma 

droga muito poderosa conseguiu 

fazer uma conexão entre seus 

corpos e roubar parte do poder de 

Stéfano.  

 

Doutor No era muito maligno, ao 

saber que coisas ruins iam 

acontecer, ele se utilizava isso 

para gerar outras confusões e 

distúrbios em outra parte da 

cidade, de modo que não fosse 

possível evitar tudo o que estava 

para acontecer.  

 

Stéfano, então, notando que seu 

poder estava mais fraco, passa a 

tentar refletir sobre o que havia 

acontecido, e, certo dia, enxerga 

doutor No em suas visões, 

preparando mais uma de suas 

maldades.  

 

Stéfano consegue coordenar os 

esforços com a polícia para evitar 

as atrocidades do doutor No e 

capturá-lo 

 

Doutor No continua tendo suas 

visões de dentro da cadeia, e 

fazendo de tudo para conseguir 

manipular os guardas, porém não 

tem sido efetivo e a cidade vive 

dias mais tranqüilos. 

tecnologia muito avançada e passou a 

induzir o seu sono e a atividade do seu 

subconsciente com psicotrópicos 

pesados. Essa tecnologia foi capaz de 

registrar tudo o que sua mente estava 

enxergando enquanto ele estava nesta 

outra realidade.” – destaca-se a fala 

inicial de Rafael, antes de contar a 

história: Você tem que anotar tudo 

eim!? – provavelmente ele está 

utilizando a “tecnologia” da 

pesquisadora para sentir-se seguro de 

olhar para suas questões inconscientes. 

 

Necessidade de auxilio externo – 

“utilizou-se de uma tecnologia muito 

avançada”. 

 

Castração – “conseguiu fazer uma 

conexão entre seus corpos e roubar 

parte do poder de Stéfano” 

 

Há uma projeção direta da dinâmica 

psíquica: 

Doutor No pode representar seus 

conteúdos inconscientes, o id, que 

deseja controlar a vida e o 

comportamento de Rodrigo (talvez 

negue [No] suas percepções) – “Há 

muito doutor No sentia o desejo de 

poder controlar a cidade e realizar os 

seus anseios” 

 

A polícia pode representar o superego 

(Cidade Segurança, Policiamento do 

Id) e Stéfano representa o ego – 

“Stéfano consegue coordenar os 

esforços com a polícia para evitar as 

atrocidades do doutor No e capturá-

lo”. 

 

Esta história demonstra que há muitos 

conteúdos reprimidos por Rafael, 

conteúdos que ele tem medo que 

apareçam e que podem destruir seu 

ego, e deixá-lo desorganizado. – 

possibilidade latente de surto. 

 

Por fim, Rodrigo sente-se seguro, pois 

seu ego conseguiu com a ajuda do 
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superego conter o id. Mas o id 

permanece tentando se manifestar com 

intensidade. 

 

2. Herói:  

Idade: Jovem Sexo: masculino  

Vocação: combater o crime, controlar o mal. 

Interesses: utilizar seu dom para fazer o bem 

Traços: poder, mas também fragilidade, pois pode ser manipulado pelo Dr No. 

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: especial, poderoso, 

frágil, passivo. 

3. Necessidades comportamentais do herói: conhecimento; domínio; ajuda da polícia; 

evitação de dano, ajuda tecnológica. 

Influência dinâmica: desejo de ser diferente, de ter algo que os outros não têm, de 

ser especial, – provavelmente faz referência a perceber-se melhor do que sua 

família; medo de que seu inconsciente tome conta; em sua dinâmica demonstra 

necessitar da ajuda do superego para conter o id; devido ao medo de que seus 

impulsos tomem conta de seu funcionamento psíquico, tem comportamento de 

evitar o dano, buscando prever o futuro 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: Gertrudes, a gatinha de 

dona Quitéria; quadro policial de Safety City. 

Implicando necessidades de ou para: Ter acesso ao conteúdo infantil reprimido; 

auxilio do superego na contenção dos desejos do id 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: perigoso 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f:   ) são vistas como: maligno e a reação 

subjetiva é: enfrentar, capturar 

b. Fig. Contemp. (m: f:   ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ajudar X ser mau; enfrentar problemas X ignorar problemas 

7. Mecanismos de defesa: Racionalização; projeção  

8. Ansiedades: destruição; medo da dominação;  

9. Adequação do superego: atuante 
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10. Integração do ego: razoável 

 

 

História n.o: 9     Figura no. 13HF 

1. Tema: NÃO SABIA QUE EU ERA VIVO 

T. LATÊNCIA: 13’’ 

T. HISTÓRIA: 10’ 

 

HISTÓRIA: 

Jhones sempre viveu numa família muito abastada. Nunca soube muito bem o que era não 

poder ter algo. Sempre ganhou tudo de seus pais, nunca teve exigências quanto a estudo, e 

vivia uma vida pacata e chata.  

Certo dia resolveu por influencia de seu amigo fazer uma viagem ao exterior. Estava cansado 

daquela Londres cinzenta e chuvosa. Jhones então resolveu ir à Tailândia, local considerado 

exótico, que poderia ser perigoso, e mais do que isso, ele resolveu ir sem dinheiro. Apenas 

comprou uma passagem de ida, e para lá se dirigiu.  

Chegando lá, sem falar a língua local, tentou se comunicar com gestos. Porém foi confundido 

com australiano que há duas semanas tinha tentado provocar um atentado naquele mesmo 

aeroporto. Jhones aprendeu o que era apanhar, não tinha idéia do que poderia ser essa 

experiência. Como era estar com todo seu corpo doendo, sem saber o que era prioritário se 

acabar com a dor ou com a fome, ou se manter acordado, para sua própria proteção.  

Ele, então, passa a se comunicar muito bem com os outros presos e cria uma coordenação no 

presídio. Propõe inúmeros trabalhos para desenvolvimento de seus colegas de cela e passa 

adquirir um respeito muito grande por parte deles. As agressões cessam e os outros internos 

pedem e agendam para poder conversar com ele. Apesar de muito mais novo, demonstrou ser 

extremamente inteligente e carismático.  

Ao fim de seus 6 meses de reclusão, Jhones sai da cadeia e passa a tentar novamente 

desenvolver sua vida ali na Tailândia (Durante a leitura da história, Rodrigo interrompe neste 

momento e fala, espera aí, você não disse o porque ele foi preso. E os Australianos? Retomo a 

leitura da parte que fala do motivo. E ele fala ‘ai, eu estou ficando doido então’). Desta vez 

com mais experiência e já falando alguns idiomas locais, consegue emprego numa pastelaria 

do centro. Não era muito limpa, nem fazia pasteis muito gostosos, mas garantia que tivesse 

um local para dormir e um travesseiro para encostar a cabeça.  

Após 2 meses trabalhando na pastelaria, Jhones se apaixona por Catarina, uma menina muito 

bela e 5 anos mais nova do que ele. Jhones relembra de quando era abastado e que poderia dar 

qualquer coisa para Catarina e isso o ajudaria a tê-la, mas infelizmente ele não pode mais 

contar com estes recursos. Ele então passa a reparar nela e ver como ela se relaciona com 

outras pessoas e a tentar descobrir o que ela considera importante. Nesse processo ele entende 

que a pior coisa que ele poderia ter feito, era oferecer algo de grande valor no intuito de tê-la, 

pois ela se acharia um objeto. Ele então entende que ela tinha um sonho muito grande de 

conseguir ajudar pessoas do ambiente de onde ela veio, mas que infelizmente não possuía 

recursos para tal. Para conseguir ajudá-la ele passa a estudar maneiras de se conseguir 

dinheiro alem do pífio salário que recebia. Ele se aproxima do dono da pastelaria, e sugere 

inúmeras opções de expansões para aquele negocio. O dono então, feliz com aquelas idéias, 

aceita uma delas e coloca Jhones como seu primeiro franqueado. O modelo de franquia se 

expande, ele traz Catarina para trabalhar em sua loja e passa a ensiná-la como lidar com o 

dinheiro e como fazer isso para se desenvolver. Ela como uma aluna muito assídua consegue 

construir um patrimônio bacana e ajudar aqueles mais próximos que ela tanto esperava. 
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Os dois se apaixonam, ele mais ardentemente, pois era um sentimento a muito contido e vão 

vier juntos. Todavia, na primeira noite em que ficaram juntos, logo após a relação sexual, ela 

lhe diz que é portadora do vírus HIV. Ele fica muito desolado e triste, não tanto pelo vírus em 

si, mas por ela não ter confiado nele e no sentimento que tão fortemente ele possuía. Os dois 

se separam e ele volta pra Inglaterra.  

 

Inquérito: 

Ele pega o vírus? 

Você está querendo saber muita coisa! É proposital... Ele pega! Depois eu tenho que te 

mostrar este livro, ele é cheio de figuras para estimular a criatividade que nem você está 

fazendo. 

 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Jhones sempre viveu numa família 

muito abastada. Nunca soube muito bem 

o que era não poder ter algo. Sempre 

ganhou tudo de seus pais,  

 

Nunca teve exigências quanto a estudo, 

e vivia uma vida pacata e chata.  

 

Certo dia resolveu por influencia de seu 

amigo fazer uma viagem ao exterior. 

Estava cansado daquela Londres 

cinzenta e chuvosa.  

 

Jhones então resolveu ir à Tailândia, 

local considerado exótico, que poderia 

ser perigoso, e mais do que isso, ele 

resolveu ir sem dinheiro. Apenas 

comprou uma passagem de ida, e para lá 

se dirigiu.  

 

Chegando lá, sem falar a língua local, 

tentou se comunicar com gestos.  

 

Porém foi confundido com australiano 

que há duas semanas tinha tentado 

provocar um atentado naquele mesmo 

aeroporto.  

 

Jhones aprendeu o que era apanhar, não 

tinha idéia do que poderia ser essa 

experiência. Como era estar com todo 

seu corpo doendo, sem saber o que era 

prioritário se acabar com a dor ou com a 

fome, ou se manter acordado, para sua 

própria proteção.  

 

Situação em que 

um jovem que 

tem tudo 

financeiramente 

resolve abrir mão 

da vida 

confortável e 

segura para 

experimentar 

uma vida mais 

agitada, com 

perigos e 

situações 

desconhecidas. 

Experimenta 

situações de 

extremo 

sofrimento, e 

desenvolve 

habilidades 

(especialmente 

intelectuais) para 

sobreviver. Se 

apaixona por 

uma mulher, e 

desenvolve mais 

habilidades para 

conquistá-la. Se 

entrega para ela, 

e descobre que 

ela tem HIV na 

primeira relação 

sexual. Com a 

decepção retorna 

para sua vida 

inicial. 

História demonstra 

necessidade de Rodrigo de 

passar por experiências de 

sofrimento para sentir-se vivo. 

 

Aparecem conflitos entre: 

viver sob a proteção dos pais 

ou construir sua 

independência; confiar ou 

desconfiar; deixar sua vida 

como está ou modificá-la; 

aventura ou segurança 

 

Rodrigo demonstra segurança 

para construir sua vida 

profissional. Mas demonstra 

não acreditar que conseguirá 

desenvolver um 

relacionamento estável com 

uma mulher. 

 

Aquela que deveria ser sua 

companheira aparece como 

traidora. 

 

A decepção o leva a abrir mão 

de tudo o que construiu para 

voltar à vida “cinzenta e triste 

de Londres”. – dificuldade em 

lidar com frustração. 

 

Talvez a necessidade de 

colocar-se em perigo seja 

também pela presença de um 

sentimento de onipotência de 

Rodrigo – destruído pela 
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Ele, então, passa a se comunicar muito 

bem com os outros presos e cria uma 

coordenação no presídio. Propõe 

inúmeros trabalhos para 

desenvolvimento de seus colegas de cela 

e passa adquirir um respeito muito 

grande por parte deles. 

 

As agressões cessam e os outros 

internos pedem e agendam para poder 

conversar com ele.  

 

Apesar de muito mais novo, demonstrou 

ser extremamente inteligente e 

carismático.  

 

Ao fim de seus 6 meses de reclusão, 

Jhones sai da cadeia e passa a tentar 

novamente desenvolver sua vida ali na 

Tailândia. 

  

Desta vez com mais experiência e já 

falando alguns idiomas locais, consegue 

emprego numa pastelaria do centro. Não 

era muito limpa, nem fazia pasteis muito 

gostosos, mas garantia que tivesse um 

local para dormir e um travesseiro para 

encostar a cabeça.  

 

Após 2 meses trabalhando na pastelaria, 

Jhones se apaixona por Catarina, uma 

menina muito bela e 5 anos mais nova 

do que ele.  

 

Jhones relembra de quando era 

abastardo e que poderia dar qualquer 

coisa para Catarina e isso o ajudaria a 

tê-la, mas infelizmente ele não pode 

mais contar com estes recursos.  

 

Ele então passa a reparar nela e ver 

como ela se relaciona com outras 

pessoas e a tentar descobrir o que ela 

considera importante.  

 

Nesse processo ele entende que a pior 

coisa que ele poderia ter feito, era 

oferecer algo de grande valor no intuito 

de tê-la, pois ela se acharia um objeto.  

 

 

Se vive protegido 

tem a 

necessidade de 

buscar aventuras 

 

Ao buscar 

aventuras sofre 

 

É possível sair do 

sofrimento se 

destacando 

 

Ao se destacar 

consegue ser 

livre 

 

Ao se libertar 

constrói sua vida 

financeira 

 

Ao construir sua 

independência 

financeira se 

apaixona 

 

Ao conseguir 

conquistar 

mulher pela qual 

se apaixona, é 

enganado 

 

Ao ser enganado 

se decepciona e 

volta para o local 

protegido do qual 

saiu (seu local de 

origem. 

traição da companheira (pega o 

vírus HIV que é sinal de que 

ele é suscetível a morte – 

portanto não pode viver uma 

vida de aventura como 

desejava). 

Além disso, pegar o HIV pode 

ser compreendido como 

castração, já que é uma doença 

associada a imposição de 

limites sexuais. 

 

Sofrimento visto como uma 

possibilidade de perceber-se 

vivo – Titulo: eu não sabia que 

era vivo. 

 

Percebe que desenvolver novas 

habilidades e ser alguém de 

destaque é um modo de sair 

das situações de sofrimento.  

 

A presença da traição 

demonstra dificuldade em 

confiar. 

 

A presença dos pais demonstra 

sua referência familiar e sua 

forte ligação com a família. 

 

Já o Amigo representa a 

necessidade de sair do seio 

familiar, sair do mundo 

protegido que vivia na família 

para ter sua independência. – É 

necessário também auxílio 

externo – o amigo é que o 

motiva. 

 

Demonstra na história que o 

dinheiro não é o problema da 

sua vida. Tem a necessidade de 

experimentar situações que a 

riqueza não dá conta. Mas ao 

mesmo tempo é um porto 

seguro. Pois é a riqueza que o 

permite ir para outro país e ao 

mesmo tempo, quando se 

decepciona volta para sua casa 

(onde tem família, segurança, 
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Ele então entende que ela tinha um 

sonho muito grande de conseguir ajudar 

pessoas do ambiente de onde ela veio, 

mas que infelizmente não possuía 

recursos para tal.  

 

Para conseguir ajudá-la ele passa a 

estudar maneiras de se conseguir 

dinheiro alem do pífio salário que 

recebia. Ele se aproxima do dono da 

pastelaria, e sugere inúmeras opções de 

expansões para aquele negocio. O dono 

então, feliz com aquelas idéias, aceita 

uma delas e coloca Jhones como seu 

primeiro franqueado.  

 

O modelo de franquia se expande, ele 

traz Catarina para trabalhar em sua loja 

e passa a ensiná-la como lidar com o 

dinheiro e como faze isso se 

desenvolver.  

 

Ela como uma aluna muito assídua 

consegue construir um patrimônio 

bacana e ajudar aqueles mais próximos 

que ela tanto esperava. 

 

Os dois se apaixonam, ele mais 

ardentemente, pois era um sentimento a 

muito contido e vão vier juntos.   

 

Todavia, na primeira noite em que 

ficaram juntos, logo após a relação 

sexual, ela lhe diz que é portadora do 

vírus HIV.  

 

Ele fica muito desolado e triste, não 

tanto pelo vírus em si, mas por ela não 

ter confiado nele e no sentimento que 

tão fortemente ele possuía.  

 

Os dois se separam e ele volta pra 

Inglaterra.  

dinheiro). 

 

Ser confundido com o 

australiano e ficar preso 

demonstram sua percepção de 

que precisa pagar por sua 

irresponsabilidade. 

 

Vê no sacrifício um modo de 

crescimento. 

 

Apesar de todo o sacrifício 

Rodrigo acredita que sempre 

será possível contar com ajuda 

– presença do dono da 

pastelaria “consegue emprego 

numa pastelaria do centro. Não 

era muito limpa, nem fazia 

pasteis muito gostosos, mas 

garantia que tivesse um local 

para dormir e um travesseiro 

para encostar a cabeça.” 

 

Demonstra oscilação em seu 

ambiente psíquico ao 

descrever os locais diferentes 

pelos quais passou: primeiro: 

pacato, chato, cinzento, 

chuvoso (ambiente 

depressivo). Segundo: exterior, 

exótico, perigoso (ambiente 

maníaco) 

 

Começo trágico, meio 

redentor, final trágico 

novamente.  Não pode viver o 

prazer sem castigo. 

 

Utiliza a racionalização como 

mecanismo de defesa 

 

2. Herói:  

Idade: jovem           Sexo: masculino Vocação: ter sucesso profissional 

Interesses: experiências arriscadas, aventura 

Traços: capacidade; extroversão; domínio – perante vida profissional  
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Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: inteligente; aventureiro;  

3. Necessidades comportamentais do herói: se colocar em perigo; curiosidade; sofrer; 

ter domínio, desenvolver habilidades; ser traído 

Influência dinâmica: sentimento de imortalidade, superioridade; desejo de sair de 

sua realidade protegida para desbravar o mundo; necessidade de sentir-se vivo – 

para perceber que está vivo precisa perceber que pode morrer; modo de escapar do 

sofrimento; dificuldade de confiar;  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: pais; amigo; dinheiro; 

australiano; presos, presídio; pastelaria e dono da pastelaria 

Implicando necessidades de ou para: referência familiar; influência para sair do 

mundo protegido que vivia na família; experimentar o desapego, insegurança, 

conquistar a independência; ter experiências excitantes; pagar por sua 

irresponsabilidade; obter ajuda para resolver suas necessidades.  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: primeiro: pacato, chato, cinzento, chuvoso. Segundo: 

exterior, exótico, perigoso. Terceiro: sujo, mas com pastéis gostosos. Quarto: amor 

com HIV. No final retorna ao primeiro local 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f: X) são vistas como: permissivos, provedores    e a 

reação subjetiva é: abandonar conforto e segurança oferecidos 

b. Fig. Contemp. (m:    f: X) são vistas como: traidoras           e a reação 

subjetiva é: separar-se e voltar para suas origens 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: viver sob a proteção dos pais X construir sua independência; 

confiar X desconfiar; ficar X ir embora; aventura X segurança 

7. Mecanismos de defesa: racionalização; regressão  

8. Ansiedades: Abandono; mentiras; agressividade; impotência; punição; privação 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o: 10     Figura no. 15 

1. Tema: NÃO HÁ OUTRA CHANCE 
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T. LATÊNCIA: 21’’  

T. HISTÓRI: 7’45’’ 

 

HISTÓRIA: 

Michael era um alemão muito convicto, desde muito pequeno sempre se atentou para as 

tradições costumes de seu povo, sentia o orgulho alemão correndo em suas veias. 

Toda via, durante a primeira guerra, seu pai precisou lutar, o que fez com que ele o perdesse. 

Esse sentimento de perda provocou em Michael raiva quanto ao desejo da Alemanha de 

possuir o mundo. Ele sentia que toda essa ganância havia tirado seu pai dele.  

Michael se casou, com Ingrid. E viviam em Berlim. No período após primeira guerra. Ele 

nunca poderia imaginar o quanto a propaganda que Hitler e Goebel poderiam influenciá-lo. 

Esta propaganda intensa e focada fez com que seu orgulho alemão retornasse e viesse à tona 

muito intensamente. Passou a considerar os judeus como os verdadeiros culpados pela morte 

de seu pai.  

Tudo caminhava tranquilamente até que Michael soube que seu filho mais velho namorava 

com Judite – uma judia de família tradicional em Berlim. Aquilo enfureceu tanto Michael que 

ele teve que ver com seus próprios olhos se uma traição tão grande poderia ser realizada por 

um filho seu. Com as informações que possuía apareceu distante na praça em que ouvira falar 

que seu filho se encontrava com Judite. Ao ver a cena seu sangue passou a correr muito mais 

quente por suas veias atingiu seu cérebro, e ele parou de pensar racionalmente. Se aproximou 

sorrateiramente do casal, e sacou sua Luger que sempre estava no seu bolso. Foram 2 tiros na 

cabeça de cada um, e nenhum processo para ter que lidar, pois era apenas uma judia e um 

traidor. 

Hoje, muito tempo depois, e com o passar da guerra e da estupidez do nazismo Michael chora 

todos os dias no cemitério em que seu filho jaz. 

 

Inquérito: 

(a pronúncia dada por ele foi Maico - como percebi que os nomes eram significativos nas 

histórias dele, pergunto:) Como se escreve o nome dele? 

Tipo o de Michael Schumacher. Por que é um nome alemão. 

Quando retiro a prancha ele fala: 

Esse você não vai perguntar se o filho continua morto ou não ne? (ri) 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Michael era um alemão 

muito convicto, que 

sempre se atentou para as 

tradições costumes de seu 

povo, sentia o orgulho 

alemão correndo em suas 

veias. 

 

Toda via, durante a 

primeira guerra, seu pai 

precisou lutar, o que fez 

com que ele o perdesse.  

 

Esse sentimento de perda 

provocou em Michael 

raiva quanto ao desejo da 

Situação em 

que um filho 

perde o pai 

por conta da 

ganância. 

Através da 

perda do pai 

rompe com 

suas 

tradições e 

conceitos 

basais. No 

decorrer da 

vida, vai 

retomando 

sues 

Esta história demonstra o sentimento que 

Rodrigo tem de ter sido abandonado pelo pai. No 

entanto, como em outras histórias anteriores ele 

aponta esta questão buscando amenizar a culpa 

do pai, colocando que não é o pai que abandona, 

é algo que acontece e que tira o pai do herói. 

 

Este sentimento faz com que se revolte com as 

tradições – esta revolta aparece em outras 

histórias anteriores. 

 

Sentimento de que ganância tirou o pai dele – 

talvez a ausência do pai por conta do trabalho 

tenha feito ele se sentir abandonado. 

 

Pai sempre ausente em função de algo externo à 
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Alemanha de possuir o 

mundo. Ele sentia que 

toda essa ganância havia 

tirado seu pai dele.  

 

Michael se casou, com 

Ingrid. Eles viviam em 

Berlim no período após 

primeira guerra.  

 

A propaganda que Hitler e 

Goebel faziam era intensa 

e focada, fez com que seu 

orgulho alemão retornasse 

e viesse à tona muito 

intensamente.  

 

Passou a considerar os 

judeus como os 

verdadeiros culpados pela 

morte de seu pai.  

 

Tudo caminhava 

tranquilamente até que 

Michael soube que seu 

filho mais velho namorava 

com Judite – uma judia de 

família tradicional em 

Berlim.  

 

Aquilo enfureceu tanto 

Michael que ele teve que 

ver com seus próprios 

olhos se uma traição tão 

grande poderia ser 

realizada por um filho seu.  

 

Apareceu distante na 

praça em que ouvira falar 

que seu filho se 

encontrava com Judite. 

 

Ao ver a cena seu sangue 

passou a correr muito 

mais quente por suas veias 

atingiu seu cérebro, e ele 

parou de pensar 

racionalmente.  

 

Se aproximou 

princípios e 

termina por 

repetir o erro 

que um dia 

odiou. 

 

Se tem uma 

tradição 

forte, 

tradição faz 

com que 

perca o pai 

 

Se perde o 

pai, se 

revolta 

contra a 

tradição 

 

Ao ser 

revoltar 

contra a 

tradição, 

busca dar 

prosseguime

nto a sua 

vida 

 

Ao seguir 

sua vida, tem 

a necessidade 

de retomar a 

tradição. 

 

Ao retomar a 

tradição, 

torna-se 

agressivo e 

mata um de 

seus objetos 

de amor 

(filho) 

 

Se pune pela 

destruição 

impensada de 

seu objeto de 

amor. 

vontade dele – “Toda via, durante a primeira 

guerra, seu pai precisou lutar, o que fez com que 

ele o perdesse.”  

 

Diante do sentimento de raiva não pensa, perde o 

controle – consciência é tomada pelo id! – “e ele 

parou de pensar racionalmente”. 

 

Após perda de controle vem sentimento de culpa 

e um superego atuando com rigidez.  

 

Seus erros não são possíveis de consertar, por 

isso terá de conviver com a culpa e com o 

castigo (ausência do objeto de amor) para o resto 

da vida.  

 

Seguir a tradição pode significar sentimento de 

pertença à família. 

 

Perder o pai - demonstra seu sentimento de 

abandono, ausência do pai em um momento de 

grande conflito, guerra e sofrimento;  

 

Romper com a tradição - desenvolve sentimento 

de enfrentamento, raiva deste pai que foi 

embora;  

 

Retomar a tradição – mecanismo de defesa 

introjeção - introjeção do objeto agressor; além 

disso, demonstra também uma busca pela 

redenção. 

 

Morte do amor.  A tradição é mais forte do que 

os sentimentos. – “Apareceu distante na praça 

em que ouvira falar que seu filho se encontrava 

com Judite.” 

 

Matar o filho – mecanismo de defesa formação 

reativa – a perda do pai relacionada com o 

cumprimento da tradição criou repulsa em 

Rafael, mas quando tem diante de si seu filho em 

contradição com a tradição, ao invés de negar a 

tradição para ficar com o filho, o mata, fazendo o 

contrário do que desejava. 

 

Chorar todos os dias – demonstra seu sentimento 

de culpa. 

 

Rodrigo demonstra necessidade de elaborar 

psiquicamente sua relação com o pai; tem o 
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sorrateiramente do casal, e 

sacou sua luger que 

sempre estava no seu 

bolso. Foram 2 tiros na 

cabeça de cada um, e 

nenhum processo para ter 

que lidar, pois era apenas 

uma judia e um traidor. 

 

Hoje, muito tempo depois, 

e com o passar da guerra e 

da estupidez do nazismo 

Michael chora todos os 

dias no cemitério em que 

seu filho jaz. 

sentimento de que perdeu o pai para a ganância. 

 

A presença da esposa e dos filhos demonstra seu 

desejo de, apesar das experiências difíceis com 

esta força vital (família), constituir uma família. 

 

Projeta a história em um local longe – Berlim, 

Alemanha – intuito de afastar o conteúdo de sua 

realidade psíquica, de burlar o ego. 

 

Apresenta o mal como personificado em Hitler e 

Goebel – demonstrando que o mal não está nele, 

mas nas influências externas. 

 

Demonstra medo de ter filho e reproduzir seu 

sofrimento no filho; 

 

A presença da “Luger” (arma) demonstra sua 

agressividade latente. 

 

2. Herói:  

Idade: adulto Sexo: masculino Vocação:  

Interesses: ter o pai de volta 

Traços: culpa, abandono, agressividade  

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói: seguir a tradição; perder o pai; romper 

com a tradição; retomar a tradição; matar o filho; chorar todos os dias 

Influência dinâmica: sentimento de pertença a família; demonstra seu sentimento 

de abandono, ausência do pai em um momento de grande conflito, guerra e 

sofrimento; desenvolve sentimento de enfrentamento, raiva deste pai que foi 

embora; demonstra introjeção do objeto agressor; formação reativa; sentimento de 

culpa 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: pai; Ingrid (esposa); 

Berlim, Alemanha; Hitler e Goebel; filho; Judite (namorada do filho); judeus; 

Luger 

Implicando necessidades de ou para: elaborar relação com o pai, sentimento de 

perda do pai para a ganância; construir sua vida; colocar um local distante para 

distanciar de sua realidade; personificar o mal, demonstrar que o mal não está 

dentro de si, mas veio do meio; elaborar seu medo de ter filho e repetir a história 
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de seu pai; conflito entre aceitar ou destruir outras tradições; culpar algo externo 

pela ausência de seu pai; agressividade latente 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: em guerra; persuasivo; distante 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f: ) são vistas como: ausente, mortos         e a reação 

subjetiva é: revoltar-se contra a traição 

b. Fig. Contemp. (m:    f: X) são vistas como: esposa           e a reação 

subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m: X f: X) são vistas como: traidores  e a reação 

subjetiva é: matar 

6. Conflitos subjetivos: seguir a tradição X romper com a tradição; amar o pai X odiar o 

pai; aceitar tradições X destruir tradições 

7. Mecanismos de defesa: introjeção; formação reativa; repressão 

8. Ansiedades: abandono, perda do objeto de amor, desespero, destruição, agressividade 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: fraca 

 

História n.o: 11     Figura no. 16 

1. Tema: O QUE O FOGO ESTAVA FAZENDO ALI?  

T. LATÊNCIA: 14’’  

T. HISTÓRIA: 8’17’’ 

 

HISTÓRIA:  

Joana era uma menina muito contente e gostava muito de escrever, sempre havia uma 

oportunidade de conhecer mundos distantes seres diferentes, pessoas especiais através de seus 

escritos.  

Ela passou então a escrever um livro novo com os relatos de sua infância. Ela ainda tinha 12 

anos, mas para ela já era praticamente uma adulta e fazia todo sentido escrever sobre os 

relatos de sua infância. 

Para os primeiros capítulos deixou destinadas suas aventuras na casa de sua tia que ficava em 

Petrópolis RJ. Era uma casa antiga, um sobrado, mas que tinham muitas coisas interessantes 

para se brincar. Havia um quintal com Snoop, um poodle preto que nunca hesitou em buscar 

brinquedo, e ela poderia jurar que falava com ela. Havia seu fogão construído especialmente 

para ela, em que fazia os maiores inventos da alquimia e da ciência. Pessoas acabavam 

utilizando instrumentos parecidos para cozinhar, mas isso, em sua cabeça não fazia o menor 

sentido. Havia também a plantação de espada de são Jorge de sua tia, que para ela é como se 

fosse uma imensa plantação com um universo escondido. Muitas aventuras e batalhas foram 

travadas neste ambiente. Ela acreditada que 3 capítulos seriam pouco. Mas, como não havia 
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limite para as páginas, fora suficiente. Para os 2 próximos, ela resolveu dedicar ao 

relacionamento com seus pais. Era algo que ela não entendia direito, pois eles sempre 

demonstravam ter muito conhecimento sobre tudo, mas não conseguiam responder a maioria 

das perguntas dela. Diziam que ela era muito nova para saber isso. Mas no fundo ela sentia 

que eles não tinham conhecimento suficiente. E ela estava a escrever o ultimo capitulo de sua 

obra prima, quando seu irmão passou, pegou seus escritos e jogou na lareira. Ela se revoltou 

com ele e disse que escreveria um melhor. Aguarde o próximo livro 

 

Inquérito: 

Tinha mesmo uma tia que a gente ia passar as férias. Mas não tinha o Snoop 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Joana era uma menina muito 

contente e gostava muito de 

escrever,  

 

Era uma oportunidade de 

conhecer mundos distantes 

seres diferentes, pessoas 

especiais através de seus 

escritos.  

 

Passou a escrever um livro 

novo com os relatos de sua 

infância. Ela tinha 12 anos, 

mas para ela já era 

praticamente uma adulta  

 

Destinou os primeiros 

capítulos para suas aventuras 

na casa de sua tia, Petrópolis 

RJ. Era uma casa antiga, um 

sobrado, mas que tinham 

muitas coisas interessantes 

para se brincar.  

 

Havia um quintal com Snoop, 

um poodle preto que nunca 

hesitou em buscar brinquedo, 

e ela poderia jurar que falava 

com ela.  

 

Havia seu fogão construído 

especialmente para ela, em 

que fazia os maiores inventos 

da alquimia e da ciência.  

 

Pessoas acabavam utilizando 

instrumentos parecidos para 

cozinhar, mas isso, em sua 

Situação em 

que uma 

criança escreve 

um livro sobre 

sua vida para 

conhecer novos 

mundos. No 

final seu irmão 

destrói o livro, 

mas ela se 

propõe a 

escrever outro 

ainda melhor. 

 

Se tem um 

infância boa, 

escreve um 

livro sobre ela. 

 

Escrever um 

livro sobre sua 

infância é sua 

obra prima. 

 

Se tem uma 

obra prima, seu 

irmão a destrói 

com facilidade. 

 

Se irmão 

destrói sua 

obra prima se 

propõe a fazer 

outra, mas não 

briga com o 

irmão. 

 

 

A historia parece dizer de uma projeção 

total de Rafael. 

 

Rodrigo utiliza como mecanismo de defesa 

a projeção, distanciando personagem 

principal de si mesmo – é uma menina 

(mais nova, mulher). 

 

O livro parece ser outro modo de se 

proteger, mascarando que está falando de 

uma história de livros, não da sua própria. 

 

Os novos mundos podem se referir ao 

mundo psíquico, o qual está descobrindo e 

acessando através do TAT (contando 

histórias). 

 

A menina escrever as coisas que 

acontecem na sua vida pode demonstrar a 

necessidade que Rodrigo tem de registrar 

sua própria história – na história anterior 

ele solicita a pesquisadora “você tem que 

anotar tudo ein”. 

 

Talvez esta história demonstre também 

que Rodrigo precisou amadurecer 

precocemente – “Ela ainda tinha 12 anos, 

mas para ela já era praticamente uma 

adulta e fazia todo sentido escrever sobre 

os relatos de sua infância.”. 

 

No entanto, Rodrigo demonstra medo de 

ter seu material psíquico utilizado de modo 

errado. Queimar o livro pode apontar para 

um desejo de destruição do que está sendo 

revelado do seu funcionamento psíquico, 

do passado, de negar o que passou e ter a 

oportunidade de construir algo novo 
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cabeça não fazia o menor 

sentido.  

 

Havia também a plantação de 

espada de são Jorge de sua tia, 

que para ela é como se fosse 

uma imensa plantação com 

um universo escondido.  

 

Muitas aventuras e batalhas 

foram travadas neste 

ambiente. Ela acreditava que 3 

capítulos seriam pouco. Mas, 

como não havia limite para as 

páginas, fora suficiente. 

 

Para os 2 próximos, ela 

resolveu dedicar ao 

relacionamento com seus pais. 

Era algo que ela não entendia 

direito, pois eles sempre 

demonstravam ter muito 

conhecimento sobre tudo, mas 

não conseguiam responder a 

maioria das perguntas dela.  

 

Diziam que ela era muito nova 

para saber isso. Mas no fundo 

ela sentia que eles não tinham 

conhecimento suficiente.  

 

E ela estava a escrever o 

ultimo capitulo de sua obra 

prima, quando seu irmão 

passou, pegou seus escritos e 

jogou na lareira. Ela se 

revoltou com ele e disse que 

escreveria um melhor. 

Aguarde o próximo livro 

 (escrever um livro melhor). 

 

Escrever um livro novo demonstra também 

a possibilidade de ter sua dinâmica 

psíquica funcionando de um modo melhor. 

 

Projeta um mundo de imaginação para 

distanciar de sua realidade psíquica. 

 

A casa da tia e o poodle preto apontam 

para a importância de suas experiências 

infantis. 

 

A criação de um fogão especialmente 

construído para ela aponta a necessidade 

de Rodrigo de sentir-se especial.  

 

Os pais são figuras presentes em todos os 

relatos, demonstrando a grandeza que estas 

forças vitais têm no funcionamento 

psíquico de Rodrigo – no caso, eles 

merecem um capitulo dedicado a eles. 

 

Já a presença da figura do irmão pode 

demonstrar relação conflituosa, de amor e 

ódio, relação de irmãos queimou seu 

registro infantil. 

 

Lareira foi o objeto escolhido para destruir 

seu passado, sua necessidade de não ter 

vestígio do que aconteceu na infância. 

Demonstra presença de sofrimento 

psíquico intenso na infância. 

 

Mecanismos de defesa isolamento – não 

permite o sentimento de tristeza, perda, 

luto chegar até ele, tendo uma reação 

desproporcional quando têm seus escritos, 

sua obra prima, queimados – “Quando seu 

irmão passou, pegou seus escritos e jogou 

na lareira. Ela se revoltou com ele e disse 

que escreveria um melhor. Aguarde o 

próximo livro” 

 

2. Herói:  

Idade: 12 anos Sexo:feminino Vocação: escrever um livro 

Interesses: conhecer novos mundos 

Traços: capacidade; independência 
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Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: contente, criativa adulta, 

determinada. 

3. Necessidades comportamentais do herói: conhecer novos mundos; escrever um 

livro; ter seu livro queimado; escrever um melhor 

Influência dinâmica: mundo do psiquismo, a partir do teste percebe que há uma 

realidade psíquica que está descobrindo; registrar as descobertas que fez sobre si; 

provavelmente demonstra sua necessidade de esconder o que está descobrindo, 

destruir; possibilidade de lidar com sua dinâmica psíquica de um modo melhor 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: Joana; livro; casa da tia, 

Snoop, o poodle preto; fogão construído para ela; plantação de espada de são 

Jorge; pais; irmão; lareira, fogo. 

Implicando necessidades de ou para: distanciar o herói de si, colocando uma 

menina; projetar que é um mundo de imaginação para distanciar de sua realidade 

psíquica; apontar para experiências infantis; sentir-se especial; ____; demonstrar a 

importância vital que estas figuras têm para ele, estão nas temáticas centrais de sua 

vida, no caso, merecem um capitulo só para eles; relação conflituosa, de amor e 

ódio, relação de irmãos queimou seu registro infantil; necessidade de destruir seu 

registro infantil, esconder. 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: mundos distantes; universos escondidos; casa antiga; com 

coisas interessantes para brincar - Há um mundo afetivo no passado. 

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m: X f: X) são vistas como: sem conhecimento, importantes

 e a reação subjetiva é: não acreditar neles 

b. Fig. Contemp. (m: X f: ) são vistas como: destruidores, que não a entendem.           

e a reação subjetiva é: construir algo melhor 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: revelar sua historia X destruir;  

7. Mecanismos de defesa: racionalização (vai escrever um livro sobre sua vida para 

conhecer outros mundos, e não para se conhecer); projeção; isolamento 

8. Ansiedades: destruição; agressividade 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: razoável 
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História n.o: 12     Figura no. 19 

1. Tema: SALVA PELA TINTA 

T. LATÊNCIA: 10’’ 

T. HISTÓRIA: 5’ 

  

 

HISTÓRIA: 

Manoela sempre gostou muito de estudar, todas as matérias lhe interessavam de certa 

maneira. Porém, ela descobriu que não era pelas matérias que acontecia o seu sentimento de 

prazer por estar ali, e sim pela possibilidade de estar em contato com as pessoas e poder 

conversar. Por conta disso, a matéria que Manoela mais se divertia e aguardava ansiosamente 

pelo inicio era educação artística, e todos lhe diziam se era pra poder pintar e rabiscar. Ela 

prontamente respondia: Não é por que eu posso enrolar o professor. Toca a musica e enquanto 

isso eu converso com todo mundo. 

Tudo estava perfeito para Manoela ate que certo dia o professor de arte disse que a reprovaria, 

pois não havia entregue um só trabalho dês de o inicio do semestre. Ela então esboçou uma 

preocupação e pensou consigo: 

Mas o que farei? Não tenho a mínima aptidão para desenhar ou para arte. Manoela passou 3 

semana sem dormir, pois apesar de não ser a aluna mais dedicada, nunca havia reprovado 

numa matéria. E o professor Orestes tinha sido muito enfático: se você não entregar algo que 

seja extremamente bem feito, eu vou ter que falar com seus pais, e você não passará nesta 

disciplina. Ela então depois de muito refletir e pesquisar em suas fontes não convencionais 

teve uma idéia, isso poderia salvá-la, e resolveu executá-la. Pegou uma folha de papel, 

desenhou algumas formas geométricas, e com um pote de nanquim fez sua obra prima. Um 

movimento de virada do pote em cima do desenho foi único! E gerou algo realmente 

impressionante e que o professor até hoje nunca se esqueceu.  

 

 

Inquérito: 

Eu só queria trocar o título, ao invés de ser salvo pela tinta, devia ser “Salva pela gravidade”. 

Fica mais interessante. Eu fiz isso na aula de arte 

Como foi? 

Não que o professor tenha achado muito interessante, ele ficou muito bravo na verdade. Ele 

falou “mas que porcaria é essa?” eu “professor, isso aqui é arte moderna, o senhor não tem 

muito entendimento de arte”, eu estava na oitava serie. Professor “isso aí é uma porcaria” 

“professor, o senhor está com o olho torto”. Eu sei que eu enchi o saco dele, aí ele “ta bom, ta 

bom...” (ri) 

E ela estava em que serie? 

Estava na sexta, ela era mais rapidinha para pensar nestas coisas. E o professor se chama 

Orestes mesmo. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Manoela sempre gostou muito de estudar, 

todas as matérias lhe interessavam de 

certa maneira.  

 

Porém, ela descobriu que não era pelas 

matérias que sentia prazer por estar ali, e 

sim pela possibilidade de estar em contato 

Situação em 

que uma 

menina que 

descobre que 

gosta de 

conversar. 

Utiliza todos 

Novamente conta a história de 

uma menina – necessidade de 

distanciar o herói de si mesmo. 

 

Uma menina feliz, com prazer.  

Mas não quer fazer o seu dever, 

e sim usufruir do prazer (no 
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com as pessoas e poder conversar.  

 

Por conta disso, a matéria que Manoela 

mais se divertia e aguardava ansiosamente 

pelo inicio era educação artística,  

 

Todos lhe diziam se era pra poder pintar e 

rabiscar. Ela prontamente respondia: Não 

é por que eu posso enrolar o professor. 

Toca a musica e enquanto isso eu 

converso com todo mundo. 

 

Tudo estava perfeito para Manoela até que 

certo dia o professor de arte disse que a 

reprovaria, pois não havia entregue um só 

trabalho dês de o inicio do semestre. 

 

Ela esboçou uma preocupação e pensou: 

Mas o que farei? Não tenho a mínima 

aptidão para desenhar ou para arte.  

 

Manoela passou 3 semana sem dormir, 

pois apesar de não ser a aluna mais 

dedicada, nunca havia reprovado numa 

matéria.  

 

Professor Orestes tinha sido muito 

enfático: se você não entregar algo que 

seja extremamente bem feito, eu vou ter 

que falar com seus pais, e você não 

passará nesta disciplina. Ela então depois 

de muito refletir e pesquisar em suas 

fontes não convencionais teve uma idéia, 

isso poderia salvá-la, e resolveu executá-

la. Pegou uma folha de papel, desenhou 

algumas formas geométricas, e com um 

pote de nanquim fez sua obra prima.  

 

Um movimento de virada do pote em cima 

do desenho foi único! E gerou algo 

realmente impressionante, e que o 

professor até hoje nunca se esqueceu 

os momentos 

que tem para 

se 

comunicar. 

Por causa 

disso acaba 

deixando as 

responsabilid

ades de lado. 

Surge uma 

ameaça de 

ser punida 

caso não 

cumpra o 

menino de 

seus 

compromisso

s. No final 

ela consegue 

cumprir seu 

compromisso 

com louvor. 

caso, sua sociabilidade.)  Usa a 

aula de artes para se socializar. 

 

Orestes tinha sido muito 

enfático: se você não entregar 

algo que seja extremamente bem 

feito, eu vou ter que falar com 

seus pais – castigo por haver 

escolhido o prazer.  Os pais e o 

professor encarnam a repressão 

ao prazer. 

 

Deliberadamente escolhe algo 

por que não tem aptidão, e 

deliberadamente pensa em 

enrolar o professor como um 

modo de não ser punida por não 

cumpri sua obrigação. 

 

A história pode se referir ao 

relacionamento com a 

pesquisadora – tem a 

necessidade da intervenção de 

alguém externo para lhe 

pressionar a criar algo, a mudar. 

 

Para conciliar seu desejo com 

não ser punido, utiliza de 

trapaças. - consegue se salvar da 

situação por meio de uma 

malandragem, executada de caso 

pensado. 

 

2. Herói:  

Idade: jovem  Sexo: feminino       Vocação: se comunicar 

Interesses: conversar 

Traços: capacidade;  

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: comunicativa 
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3. Necessidades comportamentais do herói: conversar; ser pressionada; não ser 

reprovada; fazer o que quer, mas se dar bem. 

Influência dinâmica: desejo de organizar sua dinâmica psíquica; tenta manter o 

princípio do prazer; lida com o princípio de realidade através de conceber algumas 

malandragens. 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: professor e aluna 

Implicando necessidades de ou para: relação de autoridade 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m: X f:  ) são vistas como: autoridade, punitivos         e a 

reação subjetiva é: ter medo e cumprir o que pede 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: responsabilidade X prazer;  

7. Mecanismos de defesa: projeção;   

8. Ansiedades: medo de ser punido; incapacidade 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: Fraca 
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ANEXO H 

Dados Gabriela 

 

Ao falar do estado civil fala com a voz um pouco embargada, e com olhar apreensivo. 

Entrevistador: Me conte um pouquinho da sua historia 

GABRIELA: Bom, nasci no interior, minha família é pequena, tenho uma irmã um pouco 

mais nova estudei ate o terceiro colegial e fui fazer faculdade em londrina na UEL. 

Fiz administração de empresas e depois de lá eu fiquei 1 ano em Londres estudando, fazendo 

intercambio. E Quando voltei terminei meu ultimo ano de faculdade e depois fui procurar 

trabalho em são Paulo.  

Isso foi em 2001, E Desde então moro aqui. E trabalho aqui. Hoje moro sozinha. Já morei 

com minha irmã, já morei com amigos, já morei com namorado e agora moro sozinha (ri). E 

bom, não sou casada. Hoje tenho namorado (desperta alguma emoção), to pretendendo morar 

de novo junto ou talvez casar. Ah, é basicamente isso. Meus hobbies são: eu gosto de cinema, 

leitura, e sair com os amigos, e ir pra academia, gosto bastante de fazer atividade física. 

Entrevistador: Se eu te perguntasse das suas lembranças mais importantes quais você me 

diria? 

GABRIELA: 1 ano que me marcou muito foi esse ano que fiquei em Londres, foi o ano mais 

marcante da minha vida. (período longo de silencio) 

Eu não sou uma pessoa de muitas... de emoções fortes, eu não fico nem muuuito feliz nem 

muuuito triste, eu levo os acontecimentos de forma mais natural. Claro que rompimentos de 

relacionamentos são marcantes, então sim. Esses são acontecimentos marcantes, tive vários 

namorados e de períodos longos e que terminaram, então são períodos que me marcam 

bastante. Do lado profissional eu não tenho, mesmo já tendo sido despedida, e pedindo pra 

sair, não são momentos que me marcam muito, são acontecimentos só. (silencio) Nunca tive 

nenhuma morte muito relevante na família assim, de parente de primeiro grau, só uma tia que 

era muito próxima e tal, mas enfim, eu considerei um acontecimento natural. Fiquei triste e 

tal, mas em fim, não tive nenhum sobressalto assim de emoção. É basicamente isso.  

Entrevistador: Ela morreu do que, sua tia? 

GABRIELA: Ela morreu de... Varias complicações, mas foi de... ela teve AVC depois teve 

problemas no coração e o diagnostico foi de insuficiência respiratória no final das contas 

Entrevistador: E porque você levou como natural essa morte? 

GABRIELA: Por quê? Porque ela era uma pessoa que ela nun... Ela já num queria... Parecia 

que ela tava já querendo ir embora sabe? Ela já estava como problemas de saúde, e foi a 

melhor coisa que poderia ter acontecido pra ela, a partir daquele momento ela não teria mais 

uma vida mais bacana e legal. Então é... Como ela era, eu tinha um relacionamento afetivo 

com ela, não era pai e mãe, que eu acho que isso pegaria mais para mim, por mais que 
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estivesse na mesma situação que ela. Não sei, não aconteceu ainda, mas eu acredito que sim. 

Então eu falei: bom, então é isso, ok! Era o momento, é... 

Entrevistador: Descreva pra mim a sua família 

A minha família... É, como eu disse ela é pequena. É meu pai minha mãe minha irmã e eu. 

Basicamente. Minha mãe tem irmãos, irmão e irmãs, e meu pai também tem irmãs, mas, 

nenhum dos dois tem relacionamento próximo com os irmãos. Então assim, não moram mais 

na mesma cidade, então eu não convivo com o restante da família. Não tem briga não tem 

nada, mas só não tem uma convivência, não tem um contato, nem por telefone, nada que seja 

constante assim, muito esporádico, tipo natal, assim, e olhe lá (fala bem rápido). Então é bem 

fechada. E minha tia, essa que faleceu e que morou a vida inteira em casa. Então ela era parte 

da família. Morava com a gente desde que nasci. Sempre Morou em casa.  

-7m +ou- 

E somos só nós. Temos um bom relacionamento mas eu não sou apegada assim. Não tenho 

esse... Eu vivo... Sou meio independente assim. Então... Eu gosto de conversar com eles, mas 

quando eu vou pra lá. Não mantenho muito contato por telefone porque eu não gosto de 

telefone, e enfim. Então, e a minha irmão que mora aqui em são Paulo e a gente se vê 

relativamente com freqüência. Às vezes a cada 15 dias, às vezes num final de semana que a 

gente passa meio que juntas, e sempre a gente se fala, é... Por whats app, email, enfim. Com 

ela eu tenho mais facilidade, enfim, tem mais o que falar.  

(A irmã tem 33 anos e ela 38) 

Entrevistador: E como é essa relação com seus pais, como foi quando você era pequena? 

GABRIELA: Olha, meus pais sempre trabalharam muito! Então assim, minha relação com 

eles sempre foi boa, mas é... nunca foi tanto (silencio, pensativa). A minha tia era quem ficava 

em casa. E a minha mãe enfim só nos via, via (gagueja), via relativamente todo dia e de 

manhã, na hora do almoço e a noite, por que era uma cidade do interior e sempre tem aquela 

de almoça em casa, as reuniões para as refeições eram sempre juntas e tal. Mas minha mãe, 

nunca foi àquela mãe de cobrar coisa, ela sempre foi mais... Muito tranqüila em relação ao 

horário em relação á... Nunca precisou me pedir nada, sempre fui muito responsável, então 

desde pequena ela nunca precisou me perguntar se eu tinha feito lição, se eu tinha estudado, 

se eu tinha feito nada, eu sempre era muito, eu, eu oferecia mais do que precisava cobrar. E 

com meu pai também, eu sempre tive uma relação.... Era mais... (silêncio) é, eu sempre tomei 

minhas decisões muito meio que sozinha, desde criança. Sempre precisei é, encontrar os 

caminhos e tal, então eu só avisava onde eu ia, eu só pedia dinheiro pra quilo ou pra aquele 

outro, mas não vinha deles, “ah, vamos fazer um curso pra quilo ou pra quilo outro”. Eu 

sempre tinha meus interesses e era atendida. Então era um relacionamento tranqüilo, mas nada 

muito... Era diferente, eu acho, dos outros... das mães que cobram horário, das mães que 

ficam bravas pra isso. Minha mãe nunca ficou brava comigo de nada sabe? Sempre foi muito 

tranqüila. 

Entrevistador: E como você se sentia nessa relação com eles?  
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Então, eu já fiz muita terapia em relação a isso, mas, é...  Parece que, eu entendo, hoje né, que 

eu acho que eu pedia atenção, sabe? Eu ia com lição pra ser tomada, “ah toma de mim”, aí eu 

já sabia tudo que estava lá, “mas pra que se você já sabe tudo?”, “Mas toma de novo?” não era 

“Nossa que legal que você já sabe tudo” era “mas você já sabe tudo” sabe, não era!? (fala tudo 

isso muito rápido). Então eu acho que eu fazia tudo certo pra chamar atenção, mas, enfim, 

porque talvez eu quisesse mais atenção, eu não sei. 

E agora, com a minha mãe em especial, até hoje, mas hoje eu já, sabe? Eu já larguei de mão, 

assim, eu já aceito que a gente tem uma relação meio... ela me irrita ela me  tira paciência, 

então eu fico muito irritadiça com o jeito dela ser, com o comportamento dela, com o jeito que 

ela é, e hoje eu me pego muito parecida com ela, e ela continua me irritando em algumas 

coisas mas eu já... Eu já não... Eu acho que já aceitei que é assim, e não vou querer mudá-la, 

antes eu queria mudá-la, ficava brava e tal... Hoje eu já não... Não ligo mais... É assim e 

pronto, não vou me intrometer, porque não mudou até hoje, e não vai mudar e eu não posso 

fazer nada em relação a isso.  

O meu pai já não, eu já tinha sempre uma relação de admiração... Desde criança, então parecia 

que eu gostava mais do meu pai, sei lá, pode até ser. Hoje eu já o vejo como pessoa normal. 

Porque enfim, os pais vão ficando velho então você já não vê mais de baixo para cima, você 

já consegue ver: chega uma hora que você vê assim (mostra com a mão uma linha horizontal). 

E chega uma hora que você já começa a ver de cima em vários aspectos, então “é po, ele não 

é mais aquele super herói, ele é uma pessoa normal, hoje em dia, talvez ele precise de mim 

daqui a pouco...” Sabe? Então já é mais assim, meu relacionamento. 

Entrevistador: Os cuidados da velhice... 

GABRIELA: Os cuidados da velhice, hoje eu já me preocupo um pouco mais em “como 

será?” né? Quando eles precisarem de mim... Já não é mais eu precisando deles, já inverteu. 

Entrevistador: Ok. E você traz essa questão de hoje você se encontrar muito parecida com sua 

mãe... ne? 

GABRIELA: É... 

Entrevistador: Como que é isso para você 

(inicia fala junto com a entrevistadora:)  

GABRIELA: Em alguns aspectos assim... Ai (expressão de que é muito difícil explicar isso). 

É que tem horas que eu até rio sabe? Porque eu falo: ta vendo? Você sempre falou e você se 

pega fazendo coisa igual sabe? Algumas coisas assim, não se interessar por algumas coisas, 

não querer aprender!? É... E achar normal. “Mas porque que não quer acompanhar sabe?”. E 

hoje eu me pego não gostando de algumas coisas tecnológicas, por exemplo, e não to nem aí 

sabe? Eu não quero acompanhar parece, eu me recuso a acompanhar aquela evolução. Do 

mesmo jeito que tem coisas que ela se recusa a aprender, e eu fico, eu falo “como pode?”, e 

eu me pego fazendo a mesma coisa. Então, é sei lá ou fazendo graça igual, aí eu percebo que 

o que as pessoas acham bacana em mim, que é: as pessoas me acham engraçada, ann, enfim, 

de um jeito peculiar assim e eu percebo que minha mãe... é a mesma coisa. E isso me 

incomodava porque é um jeito meio distraído de fazer graça, e eu achava que era de 
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propósito. Mas é natural! Eu também me vejo assim hoje. Eu sei que eu não estou fazendo 

propositalmente, é natural que sai. Esse tipo de coisa assim. (dá uma risadinha) 

Entrevistador: Você sabe como que foi pros seus pais, quando eles se conheceram, depois 

como foi a gravidez? Você sabe desses períodos?  

GABRIELA: Como eles se conheceram? Foi no interior, e interior é assim, uma praça, as 

mulheres andavam de um lado e os homens andavam do outro. Então fatalmente eles se 

conheceram ali. E aí namoraram por um tempão (silencio), namoraram por um, assim, mais 

de 5 anos eu acho. Depois se casaram e, antes de mim, eles... Minha mãe perdeu dois, duas 

crianças. E aí eu fui nascer 6 anos depois que eles estavam já casados.  

Entrevistador: Ta 

GABRIELA: Então é, foi, fui (gagueja) uma criança relativamente esperada... Perder duas, 

duas gestações antes então, tal... (silêncio, pensativa) E... É eu acho que é basicamente isso 

assim. Não tem mais detalhes. 

Entrevistador: O parto foi tranqüilo, seu desenvolvimento? 

GABRIELA: Não foi parto normal, foi cesárea, tanto eu quanto minha irmã. Mas meu 

desenvolvimento assim, sempre fui uma criança saudável, nunca tive nenhum problema, foi 

tranqüilo. 

Entrevistador: Amamentação? 

GABRIELA: Amamentou bastante, inclusive depois eu não queria largar do peito. Ela 

amamentou bem, vários, sei lá quantos, se até um ano, não sei quanto. Mas, além do normal 

assim quer dizer assim, além do normal, seria hoje até 6 meses.Mas tem gente ainda que 

amamenta o filho até 2 anos né! Enfim! 

É eu acho que não, eu acho que sim, acho que nunca me falaram de: é demorou pra andar, 

demorou pra falar, demorou pra isso. Nunca ouvi nada disso. 

Entrevistador: Ficou muito tempo fazendo xixi na cama? Como é que foi isso aí? 

GABRIELA: Não, nunca ouvi nada do tipo que tivesse sido diferente “Ah, Gabriela demorou 

para aquilo..” Não... Nunca... não me lembro de nenhum comentário assim, referente a essas 

questões sobre a minha infância. 

Entrevistador: Ok! E quando você era pequena, como era para você estar sem seus pais? 

GABRIELA: Puts (silêncio). Eu não sei bem, assim... Eu não me lembro mais da minha 

sensação, mas o que eu sei é que eu fazia as coisas muito sozinha. A minha tia, embora fosse 

como se fosse minha mãe, só que ela era, ela trabalhava em casa também. Ela recebia também 

pra trabalhar lá! E ela era mais humilde, então ela não me acompanhava na escola, no balé, no 

piano. Num era ela que ia comigo. Nem minha mãe. Então por exemplo: “ah, eu quero entrar 

no balé!” “Ah, tudo bem.”. Então meu pai tinha supermercado, aí falava “Luana” ou sei lá, a 

menina do caixa ou do escritório “Vai com a Gabriela fazer a inscrição!” Aí ela ia comigo 

fazer a inscrição. Aí eu ia sozinha pro bale porque cidade de interior é duas ou três quadras. E 
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aí dês dos 6 anos eu ia, não precisava ninguém me levar nem me buscar. Aí, num lembro, ela 

nunca ia até lá pra ver como é que eu estava dançando como é que eu estava (fala corrido e 

mais baixo como se pensasse alto). Aí nas apresentações de final de ano (fala mais devagar 

com mais ênfase) eu mesma ia na costureira, porque era a costureira que ia fazer todas as 

roupas. Aí a professora falava “oh, é a costureira fulana de tal vai lá e tira as medidas”. 

Entrevistador: Amham 

GABRIELA: Aí no máximo eu pedia pro meu pai me levar! Ela nunca podia ir, nem em 

médico nem em... Tudo meu pai ia comigo. Nem minha tia nem minha mãe. Aí ia, sei lá, se 

precisasse levar era meu pai, sabe? Eu fazia um tratamento para bronquite que era na cidade 

vizinha e era o meu pai que ia comigo. E aí sei lá, chegava no final do ano e aí ela nem sabia 

as roupas que eu ia colocar e tal. Aí eu chegava na apresentação (pensativa) alguém ia comigo 

também antes, ia me levar. E ela chegava depois, e às vezes, depois que já tinha começado até 

a apresentação. Eu nem sabia onde é que ela estava (voz embargada). Aí na hora de me ajudar 

a me trocar, nunca foi muito habilidosa em fim, não acompanhava né? Ia mais quando 

precisava ir. Aí, sei lá! Aí piano ela que quis que eu entrasse. Eu não gostava, mas, eu fazia. 

Daí na hora da apresentação de final de ano ela ia, mas, enfim, porque era o compromisso 

daquilo né?  

É e... Escola, o que que acontecia, eu estudava numa escola que era muito próxima do 

supermercado, então a resposta dela, a desculpa dela, ou sei lá, a... É que ela não ia em 

reunião, essas coisas de pais. É por que todos os professores já passavam por lá e ela já 

perguntava como eu estava indo. Então ela já sabia, então não precisava ir. Então também não 

ia. E eu ia realmente sempre muito bem, era tipo, sempre fui CDFzinha e tal. Então, eu não 

me lembro como eu me sentia, eu acho que eu ficava com raiva, mas ao mesmo tempo, não 

ficava, não era aquela criança carente do tipo “ai eu queria que ela viesse”! (silêncio) Era uma 

relação de... (silêncio)... De eu ficar brava porque ela não ia me ajudar, mas eu também, não 

chegava, não chamava ela pra ir  “Ah vai me ver, a vem me ajudar.”; eu não demandava isso 

dela. Praticamente eu não pedia para ela. Porque ela estava sempre muito ocupada e tal, 

sempre correndo pra lá e pra cá. Então não me dava vontade de pedir, então eu também não 

pedia, ela não fazia então ficava aquela coisa: um num pede e o outro não faz. Mas eu era uma 

criança, sei lá (fala rápido como se estivesse pensando alto), não saia de mim isso.  

De pedir pra me acompanhar e, mas não fazia muita questão, porque eu, como eu disse, eu já 

fui pegando a rédea das coisas e eu mesma ia fazendo. “Quero entrar no inglês” aí sei lá, 

nessa acho que me pai foi me matricular. Mas eu que lembrava de pagar matrícula, de fazer 

matrícula, de pagar mensalmente. Eu precisava “ah, hoje é dia de pagar não sei o que” eu 

tinha a responsabilidade de lembrar disso e de ir lá e pagar. Então era assim. 

Entrevistador: E com sua irmã? 

GABRIELA: E com a minha irmã? A minha irmã já deu um pouco mais de trabalho, ela já 

chamava atenção de outro jeito, eu acho. Chamava atenção indo mal na escola, perdeu um 

ano, porque tipo, ficou um ano inteiro fumando maconha, um ano de colegial. E ai ela meio 

que, ela é mais próxima da minha mãe. É, pra Fernanda ela dá atenção, ela gosta de conversar, 

ela gosta de contar as coisas dela, eu num, eu não gosto. E aí, é... então com a Fernanda foi 

mais ou menos assim, e a Fernanda sempre... e eu ajudei muito a Fernanda, nos aspectos... 

onde a minha mãe não podia ir. Então para a Fernanda ela me tinha. Quando ela tinha 10 eu já 

tinha 15! Então eu já podia fazer, “ah, me ajuda com isso, vamos ver o vestido daquilo! 
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Vamos, me ajuda a ir na costureira” Então eu já fazia muito, já ia com ela. Então ela tem em 

mim uma referência assim. Pra ela eu acho que deve ter sido bom. (silêncio) Tinha... Tinha eu 

além da minha tia, da minha mãe e do meu pai. 

Entrevistador: Já que você trouxe essa coisa da escola né, como que era na escola pra você? 

Você falou que foi muito bem nas matérias, que você sempre passava, mas e assim, primeiro 

dia de aula, como era com os professores, com os amigos... 

GABRIELA: Ah, eu sempre, ia empolgadíssima assim, eu sempre era... Muito bom assim 

(risos) ir pra escola. Tinha um incentivo assim, a minha tia por mais que ela não fosse muito 

instruída e tal, ela... Ela já tinha mais esse lado de querer conversar, de falar “a que legal”, 

então ela já via com as comadres qual que era o uniforme, aí “vai ser assim” aí no primeiro 

dia eu já ia com alguma coisa parecida com os uniformes (risos). E... É nunca tive problema, 

meu relacionamento sempre foi bom com os professores, até... Agora, com os amigos, eu era 

sempre muito mandona e autoritária. Então eu sempre tinha uma amiga! Uma amiga! E aí 

assim tipo, duas ou três, mas assim que era eu e essa amiga, sei lá! Aí passava da primeira 

série até... Com essa amiga aí depois mudava, ficava um tempão com outra amiga, Mas anos 

assim! Aí isso ateeé a sétima série. E aí, am... Sei lá, eu devia ser muito autoritária mesmo, 

porque, por exemplo, eu, eu, “ah, vamos estudar matemática”. Então eu decidia, “então vamos 

estudar lá em casa porque...” enfim! Daí a gente fazia tudo. E eu meio que dava uma de 

professora. (risos) E aí, (gagueja) um fato que eu me lembro assim, foi que essa amiga que 

sempre estudava comigo nesse dia de estudar para a prova de matemática não foi. “E aí? 

Porque será que ela não veio?” aí descobri que ela tinha ido estudar com a outra amiga! E não 

me contou, porque ela ficou com medo de me contar e, e, de eu brigar e fatalmente eu brigaria 

mesmo! E não foi estudar comigo! E eu fiquei toda magoada! Mas eu acho que eu não dava 

liberdade. E até as amigas quando falavam de... é... Iam falar de namorados, eu sempre fui 

muito de dar minha opinião, então, é, se eu não concordasse a minha reação ia ser de um jeito. 

Do tipo... Aí a pessoa perdia até a vontade de, de contar a história.  

E eu fui mudando em relação a isto, fui percebendo ao longo dos anos que meu temperamento 

em relação aos meus amigos não podia ser daquele jeito né. Hoje eu já... Eu já deixo de falar 

muita coisa por que tem gente que não quer ouvir, o que você tem para falar. E é aquilo, ele só 

quer falar, não quer ouvir, e em fim, eu meio que avalio. 

Mas era assim. Aí depois no colegial eu falei “bom, então...” E teve uma época que eu sofri 

muito porque essa minha última amiga, aquela que eu era grudada, se mudou, e eu me vi 

mudando de colégio (silêncio, pensativa) assim meio sozinha, e eu falei “quer saber, agora eu 

vou ter uma turma”. Cansei de querer uma amiga para sair, de num sei o que, e ficar 

dependendo de uma só. Daí eu falei “não, então agora eu vou ter uma turma”. Aí, tive sorte de 

encontrar uma turma de amigas e desde então essas são as minhas amigas de infância, porque 

as anteriores ao colegial eu não, meio que eu não... meio que sumiram assim. Não tenho mais 

contato, então as minhas amigas que ficaram de infância são da parte do colegial para frente.  

Entrevistador: Quantos anos você tinha, mais ou menos? 

GABRIELA: Eu tinha 15 ne? 15 Quando eu decidi ter um grupo de amigas por que eu, 

racionalmente, eu entendi que não, que não era bacana. E eu queria participar das rodinhas, e 

eu, da... Queria fazer parte da... Já era época de sair, de namorar e tal. Então... E desde então 

aí eu assim quanto mais amigos melhor! Mas eu não, nunca tive... Mas ao mesmo tempo são 

colegas, não tenho aquela amiga (pensativa) pra quem eu conto tudo, pra quem eu ligo toda 



311 
 

 

hora, aí essa amiga agora é minha irmã. Se eu tiver que contar alguma coisa minha, se eu tiver 

algum problema, vai ser com a minha irmã. Não tenho mais essa amiga de... Àquela amiga de 

ligar para tomar uma cerveja, sabe? Eu tenho colegas variados. Mas eu não tenho assim, 

intimidade. Não criei mais vínculo. Mas ao mesmo tempo, eles estão ali. Eu me sinto 

amparada assim, de uma maneira que eu, que eu posso ligar, que eu posso participar de um 

churrasco, ir para uma festa, pra um aniversário... Então, de várias coisas. 

Entrevistador: E você costuma buscar esse vínculo com a sua irmã? 

GABRIELA: Então, as vezes eu falho nisso. Às vezes ela reclama. Por que se deixar eu fico 

reclusa. E eu fico me cobrando “Gabriela, tipo!” Às vezes meu namorado viaja e eu num sinto 

falta, eu fico em casa. Eu fico bem sozinha. Aprendi a ficar bem sozinha. E eu fico me 

cobrando: “po, porque você não liga para uma amiga para almoçar?” “Porque você vai 

almoçar sozinha?”. Mas não por que eu esteja com vontade de estar com esta amiga. Porque 

eu não gosto de compromisso, então se eu combinar de almoçar com alguém daí na hora eu 

não vou querer, ou então na hora eu num vou estar mais com aquela vontade aí eu falo “Puts, 

porque que eu combinei?”. 

Então para mim é assim liga “a ta disponível?” na hora! Odeio ficar combinando, coisas com 

antecedência. Eu gosto de liberdade. Não gosto de ficar presa a nada. Preso pra mim é só 

trabalho. O resto tem que ser meio livre, porque se não... Eu não dou conta assim. 

Ter horário para chegar e para sair só no trabalho. As outras coisas eu não gosto de horário. 

Então por isso que eu não gosto de combinar nada com alguém e aí acabo ficando sozinha, e 

pensando “poxa podia ter ligado”, mas ao mesmo tempo não assim “ai que mal, que droga” 

Sabe? Eu vou, fico bem, fico lá assisto minha televisão, vou para o parque, faço exercício. 

Fico bem! 

Entrevistador: Já que você entrou neste campo do trabalho, com o que você trabalha hoje? 

GABRIELA: Eu trabalho com comércio exterior. Exportação de açúcar e etan... Açúcar 

agora. Estava no etanol, e agora açúcar. Um trabalho burocrático, que demanda muita 

atenção, rapidez, agilidade, porque ele é frenético assim. As coisas acontecem e você tem que 

estar ali dando andamento “on time” assim.  

Entrevistador: Como você chegou até ele? Já sei que você teve sua formação... 

GABRIELA: É, eu comecei a... fiz um estágio, terminando a faculdade depois que tinha 

voltado deste intercâmbio, numa empresa de comércio exterior. Não que eu tivesse me 

apaixonado pelo lugar, mas aí eu falei “bom, eu gosto de...” Eu queria alguma coisa que 

envolvesse inglês, espanhol... Eu gosto muito de línguas. Aí eu falei “a eu quero usar o 

inglês.”. E aí esse foi um caminho. Eu não queria dar aula, enfim. E esse foi um caminho para 

eu usar o inglês e usar a administração que foi minha primeira. Foi minha formação. Porque a 

administração é muito ampla né? Então eu precisava seguir uma especialização, ai eu falei “a, 

então é essa”. E aí fiz uma pós e fui arrumando empregos em áreas, em traidings, enfim, de 

vários produtos. E aí eu caí nesse nicho de açúcar e álcool que é meio fechadinho e você vai 

de uma empresa pra outra. Mais assim. 

Entrevistador: E como que funciona? Você é contratada? Como é o esquema? 
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GABRIELA: Sou contratada, sou funcionária. É, não é temporada. É contratada mesmo pela 

empresa. E é um emprego assim, fixo. Onde eu tenho horário para entrar, para sair. Enfim. 

Entrevistador: Você teve outros empregos antes desse né? 

GABRIELA: Tive, mais ou menos fazendo a mesma coisa. 

Entrevistador: E como que era com chefia? Como você se sentia com isso assim? 

GABRIELA: Olha, eu não gosto de ser cobrada diretamente. Não gosto de sentir que, aquela 

cobrança muito próxima assim. Eu Não tenho problema de ter chefe, mas eu não gosto muito 

de dar satisfação do que eu estou fazendo. Eu sei que eu me dou bem quando o chefe me 

deixa a vontade. Por que eu entrego, mas eu não gosto de ficar explicando o que eu to 

fazendo. 

Entrevistador: Amham.  

GABRIELA: Então, eu tenho tido sorte assim, de conseguir trabalhar mais livre assim. Hoje, 

agora, nessa, vai fazer um ano que eu mudei de área então eu estou numa equipe maior. E isso 

é meio chato, porque você tem que dar mais satisfação do que você está fazendo, você tem 

que acompanhar mais o que o outro está fazendo. E isso é meio chato, mas, enfim, faz parte. 

Mas ainda, mesmo assim eu consigo ter lá uma certa liberdade. Mas mesmo assim eu gosto de 

fazer o meu. Eu nunca gostei de trabalhar em equipe, fazer um projeto em equipe, trabalho em 

equipe, eu não gosto. Eu gosto de equipe para tirar dúvida, trocar idéia uma vez ou outra, mas 

eu não gosto dessa coisa... Eu gosto de ter uma coisa para fazer, gosto de entregar aquilo que 

me pedem. Mas não gosto de ficar “ah, me ajuda aqui, ajuda ali...”, não tenho essa capacidade 

de ficar ajudando. “você precisa disso? Você precisa de?”... não gosto! (risos) 

Entrevistador: E você gosta da sua função? Do seu trabalho? 

GABRIELA: Eu gosto, porque eu gosto da correria. Gosto de me sentir... As vezes eu 

reclamo falo, puts, porque? Por que eu fico estressada, né? É muita demanda que você tem 

que dar conta, você pode... Você demora para fazer uma atividade, aquilo pode acarretar um 

prejuízo de alguns milhões ou  milhares de dólares. Então, é uma cobrança, mas que, quando 

está mais calmo, eu sinto falta. Então é um sentimento de amor e ódio. Eu gosto de estar o 

tempo inteiro ali, gosto de fazer (faz sons de vida agitada –tatatataa tanram...) e o dia passa. 

Ok legal! Mas, eu falo “puts, to trabalhando de mais, chega de hora extra”, mas quando dá 

uma baixa, eu fico meio, desmotivada. Então é legal, então é isso! Está certo. 

Entrevistador: E já que estamos no seu agora... como está ai com seu namorado, quem é ele, 

de onde surgiu essa relação?  

GABRIELA: (risos) Surgiu no trabalho. É... é o segundo namorado que eu tenho do trabalho. 

Meu anterior era, e este agora também. Do nada apareceu esse carioquinha e sentou do meu 

lado. Eu nem aí pra ele e tal. Porque ele é 8 anos mais novo. Aí com o tempo ele veio, e se 

aproximava, se aproximava, se aproximava.  E no começo eu “ai que menino pentelho” e tal, 

não sei o que. E aí aos poucos ele foi me conquistando e tal, e na hora que eu vi, eu percebi 

que eu estava gostando dele e a gente estava se gostando e a gente começou a namorar.  



313 
 

 

E aí no começo foi complicado por que eu estava saindo... eu sai do relacionamento anterior 

para iniciar este. (silencio) 

Entrevistador: Amham 

GABRIELA: E aí foi um trauma, foi um sofrimento grande, porque esse meu ex namorado 

sofreu muito e eu não queria. Eu queria ter conseguido fazer uma transição mais sadia. Mas 

infelizmente não aconteceu e aí ele sofreu de mais, e eu fiquei muito mal com isso, porque eu 

não queria... É muito ruim você ver outra pessoa sofrer por você. E... Eu fiquei bem mal. Mas 

precisava porque eu não estava mais, não estava mais... A relação para mim tinha que acabar 

mesmo porque eu já não vinha querendo sair a um tempo e meio que foi o que me tirou. 

Talvez sozinha eu não conseguisse. E aí, ele é judeu. Aí teve esse lance da religião no começo 

ele demorou para contar pros avós pros pais. Aí ele contou. Já faz 3 anos que a gente está 

junto e agora a gente está procurando apartamento para comprar. Pra gente morar junto e tal e 

aí em fim! 

Entrevistador: Legal! Agora vou voltar um pouquinho Me conta dessas outras relações 

amorosas. Seu primeiro namoradinho, como foi a adolescência nessas questões? 

GABRIELA: Foi tranqüilo. Meu primeiro namorado eu tinha 16 anos. Antes disso, 

namoradinhos, ne? 

Entrevistador: Quando você ficou pela primeira vez? 

Pela primeira vez eu tinha 13! Que era um menino que eu paquerava deees...de vários anos 

assim. Aí finalmente a gente ia, ele ia me pedir em namoro. Mas durou 3 dias o namoro! 

Entrevistador: E como foi isso aí? 

GABRIELA: Ai foi uma decepção. Beijo ruim. Menino chato! Ruim em vários aspectos! Aí 

nada disso eu não quero! Aí terminou! 

Entrevistador: Foi tanta expectativa que quebrou! 

GABRIELA: É, pra nada! Quebrou tudo! Ai depois, eu me apaixonei por um outro que era de 

outra cidade. Aí ele era super enrolado e tal. Eu sofria por causa dele! Porque uma hora ele 

me queria aí depois... uma hora estava tudo bem aí depois ele não queria mais. Aí eu sofri um 

montão. Aí tive vários rolinhos. Aí comecei a namorar é... Aí meu primeiro namorado mesmo 

eu namorei ele por 6 anos. Só que teve um intervalo, Ai quando eu decidi ir pra Londres ele 

também foi. Aí ele foi uns meses antes. Aí quando eu cheguei a gente ficou por uns 4 meses 

juntos. E ai lá a gente já não estava mais se entendendo. Aí eu decidi ficar o ano inteiro, ele 

não podia, aí a gente terminou. Aí quando eu voltei a gente ficou um ano separado, depois a 

gente voltou a namorar de novo. 

Entrevistador: Você tinha quantos anos? 

GABRIELA: Quando eu fui pra Londres? 21. Aí depois a gente voltou, ficou mais um ano 

juntos e aí separou de vez! 
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Porque ai. É... Eu tinha uma ilusão de que ele era o cara perfeito e eu não me permitia não 

gostar dele. Como eu posso não gostar dele ne? Se ta tudo certo ne? O cara Ele me ama, é um 

cara inteligente e blábláblá. Aí eu não conseguia aaaaah é, falar ta, mas eu não gosto. Pode ser 

isso. mas... Sabe? Aquela confusão que você não tem amadurecimento ainda para decidir. E 

ele começou a querer “a vamos casar”, Começou a ver apartamento... A hora que eu vi que ele 

estava vendo apartamento que eu falei, “espera! Negócio sério que eu não quero”. Aí eu dei 

um jeito de pisar na bola. Fiquei com outro cara, ele descobriu e pronto! Terminamos! Dei um 

jeito dele terminar comigo. Inconscientemente ou conscientemente. Depois dele tive outros 

namoradinhos que não são relevantes. E depois veio o de Florianópolis. A gente se gostava 

muito, namoramos por 2 anos. Só que ele dês do começo dizia, eu não vou pra SP. Se a gente 

for ficar junto você vai ter que vir pra cá. Aí de novo eu não me sentia morando lá, eu não 

tinha vontade de morar lá. Mas eu fui deixando o relacionamento acontecer, porque era legal. 

A gente se via bastante porque ele tinha muitos trabalhos em são Paulo embora ele não fosse 

daqui. E, ai chegou uma hora que, você começa a se direcionar ne? E eu fui tentar procurar 

emprego lá e as coisas não aconteciam, e eu aí eu demorei a entender que “oh todo mundo 

quer morar em Florianópolis, mas você não quer, e não tem problema!” Aí então se para ele 

era essa condição, então não dá! 

Aí nessas, eu acho que eu fritei tanto os miolos dele. E assim, eu comecei a me tornar uma 

pessoa insuportável assim. Porque, se eu tiver que morar aqui nananan, nanana (tom de 

reclamando). Eu sei que fiz com que meu relacionamento chegasse ao fim. E aí ele terminou 

comigo também (fala essa frase bem rapo). Aí nessa foi um carro, eu demorei pra caramba pra 

esquecer! Aí depois de 1 ano e tal desse cara, 1 ano desse namoro, desse relacionamento, eu 

conheci o Carlos que foi meu ex namorado antes desse. Que era na mesma empresa e tal, 8 

anos mais velho. Aí eu falei bom, quer saber agora eu vou... Quer saber, ele gosta de mim e 

tal, eu não sou super apaixonada por ele, mas pô, bacana. É ele é daqui, a gente gosta das 

mesmas coisas. E realmente a gente se dava muito bem. Mas em alguns aspectos não, e de 

novo eu não me permitia entender, que aquilo eu precisava desses aspectos pra me sentir 

mulher, pra ser feliz, e aí de novo eu demorei 5 anos pra entender que “ta, não dá pra ser 

assim. Embora você tenha isso, isso e isso, você não tem isso e não tem isso, e está te fazendo 

falta? Então sai desse relacionamento.” Demorei 5 ano pra que isso acontecesse 

Eu acho que eu insisto muito na coisa e nunca tenho muita certeza, clareza, de... Às vezes eu 

tenho a clareza, mas eu não quero: eu acho que é um fracasso um retrocesso, eu tenho 

preguiça de recomeçar e enfim. Por várias razões, e aí foi assim. E foi muito legal e tal, mas, 

ai terminou. E nesse relacionamento pô, já estava praticamente assim: Já tinha apartamento 

próprio e tal. Só faltava em fim, ter um filho. Aí ele decidiu que ele não queria ter um filho - 

sozinho -. Não foi uma decisão junto comigo. Então essas coisas foram me chateando e nunca 

me pediu em casamento. Pô a gente morava a 5 anos juntos e ele me apresentava como 

namorada dele. Então isso me chateava, então, eu... Aí apareceu o Alexandre que enfim, é 

uma pessoa adorável e tudo mais... E que também disse, olha, a gente está aqui hoje, mas 

minha família está no Rio, e eu acho que eu vou querer voltar para o Rio. E eu acho que eu 

não quero pensar nisso agora, embora eu também não me veja morando no Rio. Mas, não sei 

se eu estou me enganando de novo, mas em fim. E estou feliz em todos os outros aspectos, 

então talvez eu abdique por ele, por mim, pela relação, de me mudar pra lá, não sei. 

Entrevistador: Vocês estão á quanto tempo juntos? 

GABRIELA: 3 anos 
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Entrevistador: E ele ainda pretende voltar para lá? 

ABRIELA: Ele não é freqüente nesta idéia, ele gosta de São Paulo também, ele não é aquele 

carioca que surfa, que isso que aquilo, nem é muito de praia. Mas ele é muito família, e a 

família toda está lá! Então ele é judeu, essa coisa de apegado a amigo, família, então tem toda 

essa tradição lá. Mas eu também me posicionei, eu disse “Olha, não sei, eu não digo que vou 

nem que não vou. Eu também tenho meus pais que estão no interior. De São Paulo, até lá, eu 

pego um carro e chego, em 4h”. Se eu estiver no rio é diferente. Então também coloquei esta 

questão, não prometi nada, então ele sabe que terá que ser uma situação conversada e decidida 

assim, não é... Pro de Florianópolis eu diria “sim, claro que vou!” Mas pra esse eu não disse, 

sim claro que vou. Eu disse “Eu não sei, eu tenho essa questão” e por mais que eu não seja tão 

ligada e tal eu sou muito responsável e eu tenho minhas preocupações. “Meus pais estão lá e 

eu quero poder estar perto se for necessário. Eu não sei em que fase você vai querer morar no 

rio. Mas dependendo dessa fase pode ser que dê e pode ser que não dê.” Mas a gente esta 

procurando apartamento aqui para comprar. Pelo menos isso!  

Entrevistador: É uma sensação de fixar um pouco aqui? 

GABRIELA: Isso! Fixar um pouco aqui! 

Entrevistador: Ok. Vou voltar em alguns outros pontinhos. Como foi sua relação com a regra? 

GABRIELA: Regra? Odeio regra? Eu não lido bem com regra! 

Entrevistador: Dês de? 

GABRIELA: Sei lá, acho que desde sempre. Não gosto de autoritarismo comigo. Então regra 

pra mim é uma coisa que tenho que cumprir, e eu sou meio avessa a ter que cumprir coisas! 

Não que eu seja, é... Totalmente arbitrária e eu não quero saber de nada. Eu sou uma pessoa 

até bem regrada, mas, a minha maneira! 

Entrevistador: E Quando você era criança, o que você via de maior dificuldade para você? 

GABRIELA: Eu acho que era de relacionamento. De amigos assim. De amizade. Eu tinha 

essa dificuldade, em ter facilidade de ter amigos. 

Entrevistador: Algum medo? 

GABRIELA: Hm.. Ah, sei lá, não sei se não me sentir aceita. Sentia meio que fora daquele 

ambiente. Embora sentia uma inferioridade. Embora eu estivesse freqüentando todos os 

ambientes parecia que socialmente eu era inferior. Então eu sempre busquei essa estabilização 

pelo menos social, de estar à altura de todos os lugares que eu freqüentava, porque eu tinha 

condições. Que meus pais pelo fato de trabalharem tinham condições financeiras para aquilo, 

mas eles não eram dá sociedade minúscula da cidade. 

Entrevistador: E o que seria ser dessa sociedade minúscula da cidade? 

GABRIELA: Ah, sabe aqueles, aquela turminha de pai que são os pais dos seus amigos? 

Então meus pais não eram amigos dos pais dos meus amigos. Então eu me sentia meio fora. 

Embora eu estivesse junto com meus amigos no clube, no balé, no piano... Em todos os 
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lugares eu estava, meus pais não passaram por aquela experiência. Porque vieram de uma 

classe mais inferior, trabalhadora. Atingiram aquela posição, aquele nível, status, mas não 

usufruíam porque não gostavam também. Então ficavam sócios de clube lálálálálálá... Eram 

chamados para várias coisas mas não, não gostavam. E aí eu não me sentia parte daquilo 

então. Então, eu acho que isso me fazia me sentir um pouco... e eu acho que por mim mesma, 

por esta coisa de ser mais autoritária com as outras crianças, eu era mais adultazinha pros 

meus amigos, por só viver com gente adulta e por ter mais responsabilidade que todos eles. 

Então eu acho que eu tinha mais dificuldade de relacionamento. 

Entrevistador: na adolescência? 

GABRIELA: Na adolescência foi mais tranqüilo porque eu, como eu disse “agora vou ter 

muitos amigos!” E aí eu, vesti uma, eu acho que eu (pensativa) interpretei, “é eu tenho que ser 

mais...” Sabe quando eu aprendi como é que seria a regra do jogo? Então eu aprendi a regra 

do jogo e falei “ta!”. E aí, como eu disse, eles viraram todos colegas, mas nenhum aquele 

amiiigo! E tal! 

Entrevistador: Foi do 8 pro 80 neh? 

GABRIELA: É! Então já que não consigo ter esse amigo! Porque eu tinha 1 amiga, e a gente 

era grudada, e aí como aquilo... Não faz bem pra mim, porque essa amiga ou vai embora, ou 

briga e num sei o que. Aí então. Aí eu senti que eu estava fazendo aquilo superficialmente, e 

estava mesmo! Só que é assim. Por isso que eu lido hoje de maneira superficial com os 

amigos. Os amigos mais próximos são aqueles que estão perto! Trabalham junto! E aí, são os 

que ficam, igual era na escola, os que estavam do lado, ou aquele que “ah, eu gosto de 

conversar com ele, a gente tem um bom entrosamento!” Até tem uns mais próximos mas não 

é aquela amiga da faculdade, que eu ligo “pô, num sei o que...” não! É quem está mais 

próximo. Então é isso. 

Entrevistador: E com o corpo, como foram as transformações? Na adolescência? 

GABRIELA: Eu era... Quando criança eu era gordinha, não era aquela criança obesa, eu era 

aquela criança cheinha. Aí fazia balé, e eu era das mais cheinhas do balé. Tinha as 

magrelinhas eu era as cheinhas. Daí na adolescência eu fui emagrecendo, aí ta;. Nunca fui 

“nossa que legal”, mas também nunca fui... Não era tipo a gordinha, ou a magrela! Sempre 

não gosto disso, não gosto daquilo, mas enfim! De maneira normal. Nunca tive nenhum 

complexo. E depois eu fui cada vez me aceitando mais, me aceitando mais. E eu gosto de 

mim fisicamente. Óbvio que tem “a, eu não gosto disso, não gosto daquilo”, mas no geral eu 

me gosto! Então nunca tive problema físico assim. 

Entrevistador: E a menarca veio quando? Sua primeira menstruação? 

GABRIELA: Como? Não sabia que se chamava menarca. (risos) Com 12? com 12 anos! 

Entrevistador: E você sabia o que era? 

GABRIELA: Sabia! Sabia mas acho que porque eu já tinha estudado. E eu não contei para 

minha mãe! Eu já sabia, e tinha o supermercado, sei lá, enfim, não sei se pedi para minha tia, 

não sei se fui lá e peguei escondido. Enfim, depois minha mãe descobriu por causa do 
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banheiro falou “não sei o que” meio que brincou... Mas, meio que me virei sozinha também. 

A então é assim, é assim então. 

Entrevistador: e você recebeu como normal as questões dos seios começarem a crescer... 

GABRIELA: Normal. Aí eu falava assim “mão oh, precisa comprar sutiã” “ah, então está 

bom”. Sabe assim? 

Entrevistador: Você que decidia! 

GABRIELA: É, é! 

Entrevistador: ta bom! E sua história sexual? 

GABRIELA: Também foi com esse primeiro namorado. Foi super tranqüila! Foi com 16 que 

eu perdi a virgindade. E foi super tranqüilo! Não tive nenhuma dificuldade Enfim. 

Entrevistador: como você se sentiu? 

GABRIELA: (ri)Ele brinca que eu usei ele pra eu poder usar OB ne? (ri mais um pouco) mas, 

é, eu me senti bem. Eu fui uma das primeiras da turminha que... que perdeu a virgindade 

assim. Foi bacana! Tranqüilo. 

Entrevistador: e hoje é tranqüilo a relação sexual? 

GABRIELA: É, é tranqüila! É algo que, eu, não sou am... muito... não sou uma maníaca 

sexual mas também não sou aquela... (ri) Acho que eu sou naturalmente... Eu levo de maneira 

natural isso. A necessidade de maneira... não tenho aquela necessidade, sabe aquela coisa? 

Mas quando acontece é bom e tal... E assim, é assim que lido com isso. 

Entrevistador: teve alguma experiência marcante?  

GABRIELA: Psiquicamente? Não! 

Entrevistador: Ok! E seus princípios? O que pra você é sagrado? 

(Longo silêncio, pensativa, se encosta na cadeira) 

GABRIELA: Olha, eu acho que caráter, assim, aquela pessoa que é verdadeira sabe? Não sei 

se tenho isso tão... ( silêncio longo) Acho que o que eu mais valorizo é caráter, é verdade, é... 

Transparência. Eu conseguir ver a pessoa! Não achar que tem uma, uma cortina. Tem gente 

que eu não consigo ler. Então eu gosto de pessoas que eu consigo ler. Que eu sei com quem 

eu estou lidando. Fora isso eu gosto de comprometimento, de pessoas comprometidas sabe? 

Que se compromete e não quebra a... É... Confiança! Onde eu possa estabelecer uma relação 

de confiança, é o caráter... Acho que está tudo misturado assim. É isso. Não tenho tantas, 

tantos, preceitos assim. Acho que basicamente é o caráter, gente verdadeira, gente em quem 

eu possa confiar. 

Entrevistador: Como você vê sua vida hoje? 
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GABRIELA: A minha vida hoje eu estou meio... Se você for pensar no agora, está tudo ok. 

Mas eu não estou sentindo ela andar. Eu estou procurando apartamento, mas nunca que 

encontro. Eu estou numa... A minha empresa vive com... É,.. “a porque vai acontecer isso, 

isso e aquilo”  

Então assim te passa insegurança. E de sei lá, vai ter lugar pra mim nessa nova estrutura que 

estão pensando aí? Que nem Eu sei!Então esse mercado é muito assim. Muitas fusões e 

aquisições, esse mercado é meio assim. Então chega uma hora que você vai ficando meio 

apreensiva. Mas eu sou... Eu sou acomodada. Então eu vejo tudo isso acontecendo, e eu não 

sou aquela que vai lá: prepara o currículo, agiliza os contatos... Eu não gosto de mudança. E 

por mis que eu veja a coisa acontecendo eu não fico lá me preparando pra sair, eu espero 

acontecer. Porque... Eu não sei se é certo... Mas é assim que eu sinto. Eu não consigo me 

mover antes, do... Do terremoto. Parece que eu vou decidir na hora que o terremoto estiver 

acontecendo, aí eu vou e vejo o que eu faço. (silêncio) 

E... Eu não consigo estar em um lugar e estar com um pezinho em outro. Então por isso eu 

não consigo me mexer. Se eu estou aqui e se eu estiver muito infeliz ai eu vou tentar mudar. 

Mas, tem um pouco de insegurança, tem um pouco de acomodação tem um pouco de tudo 

isso. Então eu, fico meio estagnada. Profissionalmente eu meio que faço isso. 

Não sou ambiciosa de falar “agora eu to aqui, mas eu quero ser coordenadora, depois quero 

chegar em gerente nananana...”(Fala baixinho). Outro dia a gente estava conversando sobre 

isso, eu e o meu namorado, aí a gente falou: olha, mas como você se sente se você não é 

chamada pras tomadas de decisão, se você não é consultada... Eu falei “olha, eu quero estar 

sim em... Eu quero estar no meio do acontecimento. Mas eu quero ser referencia, mas eu não 

quero ser aquela pessoa que decide. Eu não tenho aquela ambição de ser ah ‘aquela pessoa 

que decide’. Eu não quero ser aquela pessoa que manda, mas também não quero ser esquecida 

ali no canto” Então é um pouco de ego: quero ser lembrada por ter conhecimento, por saber 

como é que faz e tal, mas quero ser consultada, quero que me chamem, quero que me 

incluam. Mas é um jogo de... Mas ao mesmo tempo ás vezes eu fico sufocada com aquela 

(gesticula com as mãos e expressa no rosto como se estivesse sufocada, pressionada) “ai me 

deixa!” sabe? “Deixa eu trabalhar” “não me venham me demandar coisas enquanto eu estou 

concentrada”... Mas se também não vem, eu sinto falta daquilo. Então a minha ambição é até 

aí. É uma ambição meio que de ego eu acho. Não é de conquistas financeiras e hierárquicas. 

Não sei onde vai parar isso né? (sorri) Uma hora... E é assim... Que eu me vejo. E aí, por 

exemplo, a gente está procurando apartamento mas viaja pra tudo quanto é... Sabe? Num 

para... E as viagens vão aparecendo. Aí aparece férias, aparece ele viaja a trabalho, e eu 

viajo...  

E aí a gente diz gente, ou a gente para pra ver isso ou a gente... Mas nenhum dos dois está 

com aquela... Porque é muito chato fazer essa busca de apartamento, então... Os dois... Têm 

umas semanas que a gente se empenha muito, têm outras que a gente não faz absolutamente 

nada. E os dois ficam se cobrando disso. Então... Está assim, sabe? Minha vida... Está... 

(começa a rir) 

Entrevistador: Expectativas aí além do apartamento, quais são? Expectativas para sua vida? 

GABRIELA: (começa a responder antes que eu termine a frase) Pra minha vida, é assim: é, 

essa questão da maternidade é complicada. Porque eu nunca tive o desejo de ser mãe. Tem 

mulher que sabe disso desde que nasce... Que quer ser mãe. Eu até hoje não sei. Então assim, 
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eu sempre... Uma coisa eu sei, eu só vou ter filhos se alguém quiser ter filho comigo. Se eu 

sentir a vontade do outro. Se eu sentir que eu to numa relação bacana. Porque aí, eu acho que 

depois que a coisa acontecer, vai acontecer naturalmente. Eu não vou conseguir planejar isso, 

eu não vou conseguir falar “a quero sim!” não, não consigo tomar essa decisão. Então se eu 

estiver com alguém que quer, que tal, que eu consiga... Porque hoje eu olho mães, vejo as 

mães toda descabelada puxando uma criança, as crianças chorando... Não me vejo assim, 

abdicando da minha vida, porque eu sou muito individualista. Egocêntrica e tal... Não me vejo 

muito abrindo meus espaços nem pra ter cachorro. Eu quero ter cachorro, mas aí, sabe? Eu sei 

que vai dar trabalho. 

Então vai ter que acontecer assim. Então assim... Aí o projeto, porque eu já tenho 38, então 

meu tempo está se esgotando. Então a idéia é tipo: compra apartamento e já vamos colocar a 

idéia em prática? Então meio que depende disso pra quilo sabe? Então ta, ta tudo conversado. 

Já fui ao médico, já está tudo em ordem, só falta as coisas irem se encaixando. Mas eu não sei 

se a gente inconscientemente não encontra porque não busca, ou não busca por que não quer. 

Sabe? Não sei... Acredito muito em destino também, acho que as coisas têm que acontecer... 

Se acontecer acontece! Num... Sei lá... Não faço muito plano assim. Data, Prazo! Não consigo 

fazer isso! Eu sou mais do deixa acontecer! Sabe? E assim está. (ri) 

Porque tem gente que foca e fala eu quero casar! Eu vi assim, eu tinha 21, 22, 23!? E falei não 

eu não quero casar, eu ainda quero fazer um monte de coisa. E teve uma galera que terminou 

a faculdade e ta com um namorado, bom, agora o próximo passo é casar e pra mim não era... 

E por muito tempo não foi! E só com a.... Com a... Com a.... Sociedade e a hora que você vai 

chegando a uma certa idade você fala “então, ta na época né” e tal... Aí você vai se cobrando 

de certas coisas. E eu... Eu acho que eu quero ter filho porque eu posso me arrepender, e eu 

não quero me arrepender de não ter. Eu quero passar por essa experiência, eu não quero não 

ter essa experiência, eu só não queria ter antes porque eu queria ter mais coisas... Entre... 

Entrevistador: Entre o filho e você... 

GABRIELA: É! Então acho que naturalmente já aproveitei, já fiz muita coisa já viajei muito, 

já namorei muito, já vivi muito... Dá pra encaixar sabe? (ri) 

Entrevistador: Acabei de perceber que a gente não conversou sobre Londres... 

GABRIELA: É verdade!! Olha, Londres foi um ano incrível! Porque, sei lá... Estava... Sabe 

quando você se encontra assim? Eu nunca gostei muito dessa coisa... Assim, acho que por 

causa dessa questão de (Nome da cidade), de sociedade, de filho de quem, é do clube tal, 

participa do grupinho tal! E Londrina, não era grande o suficiente para isso não acontecer. 

Então... aí fui pra Londres. Sabe quando você... Todo mundo é quem é! Não tem referência 

nenhuma! Eu não sou filha de ninguém! Quem é você? Gabriela! 

E ali... Aí eu senti que as minhas conquistas iam ser a partir dali! De mim mesma! Então eu 

estudei muito! Eu conheci muita gente! Eu viajei, eu trabalhei, eu fazia o que eu queria, eu... 

Sofri também... Tive namoros, não... é... é... Namoradinhos não correspondidos, tive toda 

sorte de coisa! É... Tinha amigos... Mas assim, é... Me abriu o mundo sabe? E lá eu era livre! 

E eu senti que as pessoas eram livres! Ali é... E a sociedade não... Eles não tinham uma 

cobrança da sociedade em cima deles. Era assim, era gente formada em cinema, trabalhando 

como garçom, e fazendo a vida... Não tinha cobrança nem de carreira, não tinha cobrança de 
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família, não tinha cobrança... Todo mundo... Eu sentia todo mundo muito livre! E até o país te 

deixa... A situação... Isso foi em 90 e? 97! Então naquela época, é, hoje mudou muito também 

a Europa! Mas era um mercado onde você não tinha insegurança de emprego, de ficar 

desempregado, você não tinha esse tipo de insegurança. Você queria, você tinha a liberdade 

de escolha. Não quero essa profissão, vou tentar essa, vou tentar essa, aqui... E eu achava 

aquilo muito interessante. 

No Brasil eu acho que até hoje você não tem essa permissão assim, você, você quer mudar de 

área, você não tem esse espaço. Porque, você vai se sustentar como? Sabe? É um 

planejamento incrível que você tem que fazer para você conseguir “a não, agora eu vou” 

sabe?! “Agora eu vou mudar tudo! Vou ser tradutora!” vai vier do que? Então essa 

insegurança que eu tenho comigo mesma, porque desde infância que eu me cobrei muito, 

então eu não me permito errar! Eu não me permito depender de ninguém então eu não arrisco 

muito. Então eu acho que lá eu pude ser mais leve, mais, eu era estudante, eu podia tudo sabe? 

Então foi muito legal! 

Entrevistador: Você tinha 21? Você foi pra lá formada em administração? 

GABRIELA: Não, faltava 1 ano para eu me forma, então eu fiz um... eu tranquei por um ano. 

Foi m intercâmbio. 

Entrevistador: Ta!E voltou então com 22 para cá? 

GABRIELA: Com 22... 

Fiz 22 quando eu voltei. Aí eu terminei... Aí o ultimo ano de faculdade... Eu voltei meio... 

Meio não me cabendo no espaço e fui me readaptando. Difícil a minha readaptação. É um 

misto de revolta, sei lá, é estranho. Eu não queria voltar, eu gostei muito de lá. Adiei 3 vezes a 

passagem! Até que não dava mais, tive que começar o ano letivo de novo aí veio!  

Entrevistador: Ta, e voltou no Brasil pra visitar esse período que estava lá? 

GABRIELA: Não, um ano direto! Eu fiquei muito bem! Muito bem 1 ano direto! (reflexiva) 

Entrevistador: E aí que você decidiu vir pra São Paulo? 

GABRIELA: Então, e aí esse meu namorado morava em São Paulo! E em Londrina eu nunca, 

nunca abracei Londrina, “ai que lugar bacana” (irônico). Nunca quis ficar lá! Fui pra lá 

porque passei numa faculdade estadual e, enfim! Fui fazer faculdade lá! Mas eu sabia que eu 

não queria ficar lá! Não gostava daquela cidade. As perspectivas não eram as melhores. 

Aí então, já que eu encarei Londres eu encaro São Paulo... E aí me encontrei! Eu gosto pra 

‘caramba’ daqui... E gosto também... Porque aqui tem um pouco disso... Você é você... É 

uma... Você tem essa coisa... Do anonimato sabe? De não dar muita satisfação, de pronto, 

acho que por isso que eu gosto! Então é isso... 

Entrevistador: Durante a sua vida, algum medo que você queira falar? 

GABRIELA: Medo? Eu tenho muito medo de doença! Tenho muito medo (voz embargada) 

eu tenho medo de doença, e eu tenho uma certa revolta de você precisar... Contar com o 
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sistema público de saúde do país. Então assim, você sente... Tudo bem que todo mundo vai 

morrer, mas pra pelo menos você ter um bom atendimento médico, você precisa ter dinheiro. 

Esse é um medo que me acomete assim. Tipo, e eu me sinto na obrigação de solucionar isso, 

né... E isso não tem solução! Cada um tem que fazer o teu pé de meia, pra se preparar e tal... 

(começa a chorar) ui... Falhou... (sorri chorando)(chora mais) Sei lá, eu fico preocupada 

porque assim, é... Eu sempre tive tudo dos meus pais, e eu sei lá... Será que eu não tinha que 

estar numa... E eu sempre pensei muito em mim (engole um pouco o choro), então assim, eu 

me viro bem! Eu não preciso de ninguém, eu não preciso, eu não peço ajuda aos meus pais, eu 

dou um jeito! Mas hoje, eu me cobre de não ter conseguido mais, pra poder proporcionar 

uma... O que precisar (volta a chorar mais). Sabe? Eu não sou boa de dar atenção, de carinho 

essas coisas. Mas eu gosto de poder solucionar as coisas. Então assim, tenho muito medo de 

precisar de um hospital e não... Não conseguir... Por, assim, por não ter o dinheiro na hora, e 

assim, eu sei que isso é muito cruel, eu acho muito cruel! (Chora mais) não comigo, mas com 

meus pais. E aí eu me cobro muito! Mas sei lá, acho que a gente meio que tem que se preparar 

pra velhice.  

Então assim, eles são bem tranqüilos em relação a isso (diminui o choro). Não, “mas espera 

aí, se você precisar... você tem? como é que vai fazer? Você tem... plano de saúde” “Não, ué 

se precisar vai aqui, no hospital! Todo mundo vai nesse, sei lá”. Sei lá onde é que eles vão, 

sabe? Não estão preocupados! Eles são... eles se cuidam bem sabe? Tem uma saúde boa! 

Assim ninguém nunca precisou fazer cirurgia nenhuma, ninguém precisou nunca de hospital. 

Então, por isso que eu nem sei o que fazer sabe? Então isso é... Esse é o medo! 

Entrevistador: Medo da perda talvez? 

GABRIELA: É da perda, mas, de certa... Não sei se é da perda. É... Por que em fim, como eu 

disse, enfim, todo mundo morre. Mas é da perda por falta de assistência. Sabe? De não ter 

assistência adequada pra quilo. (Para de chorar) Porque assim, ah, tudo bem... Você teve um 

problema de saúde, você teve a melhor assistência e morreu. Tudo bem, ok! Eu vou estar 

bem! Claro que vou estar muito triste, mas vou estar bem! Agora, se for por falta de 

assistência eu vou ficar muito mal! (volta a chorar muito) Não sei se eu vou me perdoar 

assim. Então é isso! Eu não posso... Eu Não tenho essa capacidade de solucionar esse 

problema! É grande! Então eu sofro com isso. Então esse é meu medo. Eu não tenho medo de 

nada. Só disso! 

Entrevistador: E não diz respeito só a você né? Diz respeito a um país, a uma condição toda 

grande assim. 

GABRIELA: É! É uma revolta com o sistema de saúde! Toda vez que eu falo disso eu fico 

assim, fico muito mal! Aí meu namorado fala bem assim “o que que você vai fazer? O que 

que você quer fazer então? Você quer montar uma ONG? Você quer montar alguma coisa 

pra... você quer ajudar de alguma maneira? Vamos fazer então? Porque é a única maneira que 

você tem de ajudar! Quer... vamos fazer um projeto de sei lá...” (ri) mas eu falo “ah, não é 

assim!” Seria uma solução ne? Já que eu não tenho poder financeiro pra ajudar a todo 

mundo... Mas nem pros meus próprios pais? Eu teria que sei lá... Virar presidente na minha 

empresa? Sabe? E isso não é, e nem é o que eu quero pra mim... E isso passa do que eu quero 

pra mim ne? E... De repente seria isso. Eu estaria ajudando outras pessoas, mas isso, sei lá... 

Não sei se seria a solução também... Mas é uma saída, né? (ri) 

Ele falou “então ta, você quer solucionar o problema do país? Do mundo?” 
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Então vamos montar uma ONG (risadas)! Certo? “Vamos tentar mudar alguma coisa” Acho 

que eu devia ser política. Então é isso... 

Entrevistador: E você teve alguma doença que você acha assim que foi significante durante a 

sua vida? 

GABRIELA: Nenhuma... Nenhuma doença importante! Tive uma vez um susto na tíbia, que 

ah, “pode ser um tumor maligno”, mas não era. Uma cirurgia bem pequenininha, de meia... 

algumas horinhas sei lá... Enfim, nunca tive nada sério. 

Entrevistador: E agora um pouquinho sobre a sua dor ne? 

GABRIELA: (gargalha bastante) 

Entrevistador: o que você sente? 

GABRIELA: Essa minha dor não é constante... Ela não é crônica. É, eu tive uma lombalgia, 

acho que faz menos de um ano, mas mais de 6 meses. Tem um aparelho na academia, e eu 

percebia que eu estava, que eu dormia e eu acordava com dor na lombar. Então ai eu cheguei 

na academia e falei “olha preciso fortalecer minha lombar”. Nessas, aí ele me passou um 

exercício, que é aquele que você prende o quadril e aí você desce e sobe com a força da 

lombar. E aí esse exercício eu sei lá, fiz umas 3 sequências de 12, e aquilo ficou super 

dolorido! Super dolorido. Mas eu não fiz nada, não tomei relaxante muscular... Sabe aquela 

coisa, “ah to com dor passa, dor de academia”. E aí não passava, não passava. Mas estava 

encarando normal. Ok, está ruim né? Aí eu viajei pro Rio, tive um evento de pegar a mala da 

esteira. Até aí tudo bem. Ta ok! Aí a vamos pra praia, aí na hora de entrar no taxi, aí eu travei! 

Aí fui pro hospital, num sei que lá. Ah é uma lombalgia. Aí tratei dessa lombalgia, não fiz 

fisioterapia nem nada... Aí por um bom tempo não tive crises. Mas aí por um bom tempo eu 

estou tendo crise, mal jeitos constantes assim... Já tive 5 nesse período todo. Poxa, to 

fazendo... E são... Aí foram 3 no pilates, e 2 em casa assim, fui calçar a sandália e aí deu uma 

engasturadinha no feixe sabe? Aí eu fui, aí hmm... Senti... Esse foi o pior assim. Não consegui 

pisar no chão e tal. Aí... Bom, Aí começa, teve uma outra vez que também eu tive esse mal 

jeito no pilates, que eu fui fazer um exercício de levantar e tal a perna. Num contraí o 

abdômen como era pra ter contraído, tava mais pesado do que o normal aí fez tuuum, pinçou! 

Aí fiquei uma semana! Aí tive gripe, o que aumentou ainda mais a dor, aí foi terrível, e aí, 

incomoda, porque você fica sentado incomoda. é... Dói pra andar. Mas aí toma uma 

sequência, sei lá... Alguns dias de antiinflamatório, -?floxalombas?- não sei o que... Melhora. 

Mas eu estou ficando com medo já, porque em fim, se eu estou assim agora, você imagina se 

eu fico grávida com essas sequências de mal jeitos que eu estou dando na coluna! Não tem a 

menor condição, então eu falei, então deixa eu ver o que é que é, se tem algum tratamento 

porque não dá pra ficar assim. Toda hora eu dou um mau jeito na... Nessa região que é na 

sacral na verdade, não é tanto aqui na lombar, é mais no sacro. E eu vim investigar pra ver o 

que é que tem. Como é que trata. 

Entrevistador: E como que é sua dor, se você pudesse classificar? (mosto a régua de 

classificação da dor) 

GABRIELA: Então a minha dor agora não está nada, mas quando eu tenho crise ela só dá em 

crise! Aí seria entre 7 e 8 assim. 
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Entrevistador: E a primeira vez que você falou que surgiu essa crise foi quando? 

GABRIELA: Faz menos de 1 ano que eu tive a primeira lombalgia. Antes eu nunca tinha tido. 

Naquela viagem pro Rio. Antes eu tinha só dor na lombar, mas não era dor! Era uma dor geral 

assim. Um desconforto que passava ao longo do dia. Eu acordava com aquela dor. Geralmente 

quando dormia muito. Enfim, mas depois passava. 

Entrevistador: e tem momentos específicos da sua vida que ela piora ou que ela melhora? 

GABRIELA: Não, que eu consiga identificar não... Ah não, tipo, tive um estresse e num sei o 

que e... não! É do nada! 

Entrevistador: E ela significa alguma coisa para você? 

GABRIELA: Em que sentido assim? Se significa alguma coisa? 

Entrevistador: o sentido que você quiser dar. 

GABRIELA: Significa que eu não gosto de ter dor, que eu não gosto de ter uma incapacidade. 

Eu gosto de ser saudável sempre! Então se eu estou com isso eu não quero ter! É um 

sentimento de estou doente! Estou com algum problema! E eu não quero estar doente, quero 

ser saudável! 

Entrevistador: E o tratamento você vai começar agora né? Você não chegou a fazer nenhum 

tratamento específico com nenhum médico? 

GABRIELA: É, não! 

Entrevistador: tem mais alguma coisa que você queira falar? 

GABRIELA: Não! 

Entrevistador: então ta bom Gabriela, foi um prazer te conhecer! Por hoje ficamos por aqui, e 

te vejo na sua próxima consulta. 

 

Folha de análise do TAT Gabriela 

 

História n.o: 1     Figura no. 1 

1. Tema: O garoto e o seu violino 

T. Latência: 45’’  

T. História: 1’57’’ 

Pega a prancha na mãe – olha a prancha na reta dos olhos 

 

HISTÓRIA: 

É eu acho que é uma criança que os pais... Não é um instrumento que ele toca por prazer. É 

mais um desejo dos pais do que dele. E ele está em um momento de... de um final de aula 

assim, em que ele põe um violino, ou esta no final da aula ou está indo pra aula, ou está tendo 

que estudar, e está assim, tipo (mostra com a mão a carinha dele, franze os olhos fazendo 



324 
 

 

expressão de triste), não é o que ele gosta, e está ali todo desmotivado. Ou porque não tocou 

bem ou porque está indo para a aula de violino sem querer. Porque pode ser duas situações ou 

ele está em casa e está assim, poxa, tenho que ir para a aula de violino, olha para o violino, 

então não muito empolgado. Ou ele acabou de terminar a aula e está ali, tipo não teve um bom 

desempenho, não é o que ele queria estar fazendo  

 

Inquérito: 

- O que ele vai fazer depois de olhar o violino? 

Ou ele vai ter que tocar a contra gosto se estiver no começo da aula, ou ele vai guardar o 

violino e vai embora, com a tarefa cumprida. Mas não o desejo realizado. 

- O que você acha que ele vai fazer?  

Ele vai acabar não fazendo nada. Mas acho que vai se perceber naturalmente que não é o que 

ele gosta de fazer. Os pais... Ou o professor vai acabar conversando com os pais e vão 

entender que não é o instrumento ideal para ele. Ele não gosta e... E pronto. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Uma criança com um 

instrumento que não toca 

por prazer 

 

Tocar o instrumento é mais 

um desejo do pai do que 

dele 

 

A criança olha o violino no 

final da aula ou indo 

estudar. 

 

Ele está triste 

 

Ou está em casa ou acabou 

de terminar a aula 

 

A criança não teve um bom 

desempenho 

 

Não é o que queria estar 

fazendo 

Situação em que alguém 

está triste, chateado, por 

estar fazendo algo que 

não gosta, somente para 

agradar o pai 

Na ocasião não teve bom 

desempenho, pois não é 

o que queria estar 

fazendo. 

 

Se alguém quer que faça 

alguma coisa que não 

quer fazer, faz por 

obrigação 

 

Se não quer fazer alguma 

coisa e faz pelos outros, 

não tem bom 

desempenho. 

 

Se faz algo que não 

deseja fazer fica triste e 

chateada. 

 

Tem a necessidade de 

concluir as tarefas que 

lhe são designadas 

“Não é um instrumento que ele 

toca por prazer” “não é o que ele 

queria estar fazendo” - Ausência 

de prazer na obrigação 

 

“Não é um instrumento que ele 

toca por prazer. É mais um desejo 

do pai do que dele.” - Conflito 

entre atender demanda/ desejo do 

outro ou atender seus próprios 

desejos/ demandas. 

 

“Não teve um bom desempenho, 

não é o que ele queria estar 

fazendo” - Ao Realizar algo que é 

desejo apenas do Outro, não tem 

bom desempenho. 

 

Fica triste ao cumprir algo que é 

apenas do desejo do outro 

 

Mecanismo de defesa: 

racionalização – busca justificar 

por que o menino está triste e 

porque ele permanece tocando 

 

Inquérito 

 

“Vai se perceber naturalmente que 

não é o que ele gosta de fazer” - 

Espera que as soluções aconteçam 

naturalmente, sem que ela mesma 

precise intervir 

2. Herói:  

Idade: Criança           Sexo: masculino       Vocação: fazer o que seus pais querem 
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Interesses: atender ao desejo do pai  

Traços: dependência  

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: triste e chateado 

3. Necessidades comportamentais do herói: fazer o que o pai quer, cumprir suas 

tarefas; atender ao desejo do outro  

Influência dinâmica: dificuldade de compreender seu próprio desejo e de 

priorizá-lo 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: pai e professor 

Implicando necessidades de ou para: atender a expectativa de autoridades 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: -  

Implicando necessidades de ou para: - 

4. Concepção do ambiente: confuso 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f:    ) são vistas como: autoridade           e a reação 

subjetiva é: obedecer com descontentamento e com mal desempenho 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: Atender seu desejo X Atender desejo dos pais/autoridades; 

Cumprir Tarefa X Atender seu desejo - > Cumpre a tarefa esperando que naturalmente 

possa atender seu desejo depois 

7. Mecanismos de defesa: racionalização  

8. Ansiedades: Tristeza, Frustração 

9. Adequação do superego: Rígido – pois precisa atender ao desejo do pai, e cumprir 

com seus deveres antes de atender seus desejos 

10. Integração do ego: Fraca 

 

 

História n.o: 2     Figura no. 2 

1. Tema: A PROFESSORINHA 

T.Latência: 7’’   

T.História: 1’21’’ 

(Pega a prancha na mãe – olha a prancha na reta dos olhos) 

Bom, é um campo, é uma... Parece uma, um terreno que está sendo arado. Passa-se num 

campo, é onde tem os trabalhadores, e tal. As pessoas que moram lá! E essa menina, me 

parece ser a filha do dono da fazenda (meche muito com as mãos, prende os lábios). Que está 

indo para a cidade estudar. 
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É um retrato do dia a dia da fazenda, onde uns estão trabalhando e outros estão indo estudar, e 

só. 

Tem cara de quem está estudando para ser professora 

 

Inquérito: 

- Como ela está se sentindo? 

ela não me parece muito feliz, ela esta com ar meio blazer assim. É um dia normal. Ela não 

está muito radiante para fazer o que ela vai fazer e também não me parece triste. É que ela não 

está olhando especificamente para ninguém, mas, ou ela está pensativa. Parece que ela esta 

esperando passar o ônibus que vai levar ela pra cidade. Está ali parada refletindo. Pensando na 

vida. Sei lá. 

- E porque você acha que ela está com ar blazer? 

Na verdade é que é assim... Inicialmente eu diria que é na época dos escravos e ela está se 

vendo numa situação melhor que as pessoas que estão trabalhando forçado. Isso foi a primeira 

impressão. Mas na verdade não é... Porque tem uma outra mulher encostada (aponta mulher 

que está encostada na árvore). E não é um trabalho forçado. Ela só não está num dia bom. 

- O que aconteceu no dia dela para não estar bom? 

Talvez ela quisesse fazer outra coisa, não quisesse estudar para ser professora. Mas devido a 

época e pra mulher acho que era a única opção de estudo assim. Não tinha outras opções. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

É um campo, um terreno 

que está sendo arado. 

Passa-se num campo, 

onde tem trabalhadores 

e as pessoas que moram 

lá 

A menina parece ser 

filha do dono da fazenda  

Filha do dono da 

fazenda está indo para a 

cidade estudar. 

É um retrato do dia a dia 

da fazenda, onde uns 

estão trabalhando e 

outros estão indo 

estudar, e só. 

Menina tem cara de 

quem está estudando 

para ser professora 

Um retrato de uma situação 

cotidiana em um campo. 

No qual pessoas trabalham 

e a personagem principal é 

filha do dono da fazenda e 

vai estudar para ser 

professora. 

 

Pode ser uma projeção da 

própria participante que 

saiu do interior de londrina 

para estudar em Londres e 

ganhar a vida em São 

Paulo – A filha do dono da 

fazendo que está indo para 

a cidade estudar 

 

Enquanto uns trabalham 

outros estudam 

 

 

Mecanismo de defesa: negação dos 

afetos: “É um retrato do dia a dia da 

fazenda, e só” – ausência de emoção 

e de ação. Descreve a cena e as 

pessoas, sem adentrar a história 

 

A menina do interior que vai para a 

cidade estudar – mesmo fato que 

aconteceu com a participante 

 

Apesar do marasmo da situação, ela 

vai para a escola e quer ser 

professora – Ir para a cidade estudar 

pode significar a busca por sua 

própria vida, preparar-se para viver 

sua vida 

 

Negação - Não fala da gravidez, o 

que demonstra dificuldade com a 

maternidade. Pode estar relacionado 

ao fato dela mesma estar passando 

por um período de decidir se quer ou 

não engravidar. 

 

2. Herói:  

Idade: jovem  Sexo: feminino  Vocação: ser professora 

Interesses: estudar  Traços:  
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Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: Neutra, comum, 

insignificante 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: ir para a cidade, estudar, trabalhar 

Influência dinâmica: precisa afastar-se de sua vida de origem para conseguir 

trilhar sua vida 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: 

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: gravidez 

Ampliando necessidades a ou para: dificuldade em decidir se quer ou não 

engravidar, insegurança quanto a engravidar 

4. Concepção do ambiente: restritivo 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f:     ) são vistas como:  

e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f: X ) são vistas como: trabalhadores  

e a reação subjetiva é: observar  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                   

 e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: desejos profissionais X maternidade 

7. Mecanismo de defesa: negação; repressão; isolamento 

8. Ansiedades: privação, impotência, submissão 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Razoável 

 

 

História n.o:3     Figura no. 3 

11. Tema: REFÚGIO 

T. Latência: 13’’  

T. História: 1’17’’   

 

História 

Uma criança de castigo! (mexe no colar) ou está de castigo ou brigou com alguém. Está 

chateada, está triste. E quando a gente está assim a gente se refugia no nosso canto, que 

normalmente é o quarto. Ela parece que está apoiada na cama, triste por alguma coisa que 

aconteceu. 
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Inquérito:  

- o que aconteceu para ela estar triste? 

É isso... Ou Brigou com alguém, ou a mãe pôs de castigo. Coisas de criança. 

Porque ela derrubou o irmão menor... Sei lá, não quis comer... Quebrou alguma regra da casa.  

Ou ela está triste com ela mesmo. Adolescente tem essas coisas, não é a mais popular da 

escola ou, está se sentindo feia, está se sentindo pra baixo. Se ninguém brigou com ela, ela 

pode estar chateada sozinha por alguma coisa dela. 

- E depois? O que vai acontecer com esse castigo? 

Vai acabar... Acho que é passageiro, ela só tem que colocar pra fora e no momento seguinte 

ela já vai estar conseguindo pensar em coisa boa e vai superar. É mais um choro de desabafo. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Uma criança que ou está 

de castigo ou brigou com 

alguém 

Criança está chateada está 

triste 

Quando “a gente” está 

assim (chateada e triste) se 

refugia no “nosso canto” 

que normalmente é o 

quarto. 

Menina está apoiada na 

cama”, triste por alguma 

coisa que aconteceu 

Situação em que alguém está 

sendo punido e está triste e 

chateado com o que aconteceu. 

Nesta situação refugia-se sozinha 

em algum canto de sua 

intimidade 

 

Se é punida fica chateada e triste 

 

Se está chateada e triste se 

refugia em sua intimidade, fica 

sozinha no “seu canto” 

 

Ficar sozinha é um refúgio 

Quando está chateada isola-

se 

 

Sente-se chateada ao ser 

contrariada 

 

Pode fazer referência ao 

comportamento habitual de 

isolar-se, gostar de ficar 

sozinha, abordado pela 

participante na entrevista 

 

Ficar sozinha é um refúgio 

para a participante 

 

Utiliza-se do mecanismo de 

defesa racionalização ao 

justificar porque fica no seu 

“canto” 

 

12. Herói 

Idade: criança/adolescente  Sexo: feminino Vocação: ficar sozinha 

Interesses: refugiar-se no seu canto   

Traços: solidão; isolamento   

Adequação: fracaImagem corporal e/ou auto-imagem: triste 

13. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: se refugiar num canto 

Influência dinâmica: sentimento de não pertença 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: 

Implicando necessidades de ou para: 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: arma 

Implicando necessidades de ou para: negação da agressividade 
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14. Concepção do ambiente: refúgio, íntimo 

15. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                e a reação subjetiva é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:                e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:    f:     ) são vistas como:               e a reação subjetiva é: 

16. Conflitos subjetivos: 

17. Mecanismos de defesa: isolamento e racionalização (ao justificar por que se refugia) 

18. Ansiedades: tristeza, desaprovação, solidão, punição 

19. Adequação do superego: Rígido 

20. Integração do ego: Razoável 

 

 

História n.o: 4     Figura no. 4 

1. Tema: CIÚMES  

T. LATÊNCIA: 10’’ 

T. HISTÓRIA 1’17’’ 

 

HISTÓRIA: 

É um casal que está tendo um desentendimento e pelo jeito, quem fez alguma coisa que ele 

não gostou foi ela, ela fez alguma coisa que ele não gostou. Porque ela está chamando por ele 

e ele não está querendo perdoar, ele está chateado com ela, então ele está desviando o olhar.  

(faz com a cabeça que não) 

Assim, parece que ela está dizendo: 

- Deixa eu te explicar, não é isso que você está pensando 

E ele está: 

- Não quero falar com você. Não nesse momento 

Então ele esta chateado com ela 

 

Inquérito: 

Parece que eles estão meio que em uma cena de bar ou de festa.  

- O que ela pode ter feito pra ele estar chateado? 

Eu acho que ela não fez nada, ele pode estar com ciúmes porque ela é uma mulher bonita e ele 

deve estar com ciúmes de alguém. Alguém deve ter falado algo pra ela e ele não gostou. 

Alguém olhou pra ela e ele não gostou. Tem cara de ser um cara ciumento. 

- E o que vai acontecer?  

Eu acho que ele está com uma raiva momentânea e eles vão se entender. Ele vai ficar ali 

chateado e tal, coisa normal de quem fica com ciúmes. Depois eles vão conversar e vai ficar 

tudo normal. Vai ficar tudo bem normal. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Um casal que está 

tendo um 

desentendimento. Ela 

Situação em que um casal está se 

desentendendo. 

Se ela faz algo que ele não gosta 

Mesmo sem ter feito algo errado 

é punida, o que demonstra um 

superego rígido.   
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fez alguma coisa que 

ele não gostou, porque 

ela está chamando por 

ele e ele não está 

querendo perdoar. 

Ela está falando 

- Deixa eu te explicar, 

não é isso que você 

está pensando 

E ele está: 

- Não quero falar com 

você. Não nesse 

momento 

Ele esta chateado com 

ela 

 

ele não quer conversar, e 

momentaneamente nega perdão, 

enquanto ela busca se redimir e 

explicar a situação. 

 

Se alguém chateia outra pessoa, 

tenta explicar-se 

 

Se alguém está chateado não 

escuta o outro 

 

Se alguém está chateada não quer 

resolver na hora 

 

Mesmo que não tenha culpa, 

sente-se culpada pela chateação 

do outro 

 

Demonstra a dificuldade de 

comunicação e comportamento 

submisso – mesmo sem estar 

errada tenta se explicar 

 

Não ver a mulher ao fundo pode 

denotar dificuldade de ver o erro 

do outro, culpando sempre a si 

mesma  

 

Utiliza mecanismo de defesa 

racionalização: tentando explicar 

o que aconteceu 

 

Mecanismo de defesa inversão 

contra o eu: colocando a culpa 

para si mesma 

 

2. Herói 

Idade: adulto Sexo: feminino Vocação: chatear o outro,  

Interesses: ser perdoada Traços: culpa, inferioridade, inclinação para 

discussão 

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: culpada 

3. Necessidades do herói:  

a. Necessidades comportamentais do herói: explicar-se, ser perdoada 

Influência dinâmica: resolver o sentimento de culpa por ter desagradado ao outro 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: imagem da 

mulher ao fundo 

Implicando necessidades de ou para: culpa voltada sempre para si, não vê o 

erro do outro ou não suportar uma relação a 3 (Edípica) por isso não vê 

imagem da mulher que seria a 3 na relação. 

4. Concepção do ambiente: Público, de exposição 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 
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b. Fig. Contemp. (m: X f:     ) são vistas como: correto, ciumento, orgulhoso

  e a reação subjetiva é: culpa e necessidade de explicar-se e ser 

perdoada 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: fazer o que quer X atender a expectativa do outro; ser perdoada 

X perdoar 

7. Ansiedades: Culpa, perda do objeto de amor, tristeza 

8. Mecanismos de defesa: racionalização e inversão contra o eu 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Razoável 

 

 

História n.o: 5     Figura no. 6 

1. Tema: ABORDAGEM 

TL:  TT: ’ 

T. LATÊNCIA: 13’’ 27:13 

T. HISTÓRIA – 1’52’’ 

 

HISTÓRIA: 

É uma moça que está sendo abordada por um Sr mais velho. Me parece uma abordagem não 

muito agradável. Eu acho que ele deve estar alcoolizado, está fumando. E ela está com aquele 

olhar assim (gesticula, e demonstra o olhar), eu não acho que ele tenha abordado assim, não 

parece que ele tenha abordado para chavecá-la, seduzi-la. Ele chegou pra perguntar alguma 

coisa. Para uma moça toda distinta ali e ele pediu uma informação 

Ta com cara de que ele foi pedir informação, mas está bêbado. Não está sendo uma 

abordagem agradável. 

Ela está olhando pra ele com uma cara tipo: porque você está me incomodando? 

(mexe no colar do inicio ao fim) 

 

Inquérito: 

Aquela cara de soberba assim sabe? “Quem você pensa que é pra me tirar do que eu estou 

fazendo, pra me interromper”.  

- E o que ele quer saber? 

Qualquer coisa, que horas passa o próximo trem, que horas são... Coisas de bêbado, não que 

ele precise sabe alguma coisa.  

- E ela vai responder? 

Se for alguma coisa que ela já sabe... Mas... Ela não vai responder, vai dizer: 

Não me incomode. Não sei, não me incomode. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Uma moça sendo 

abordada por um Sr 

mais velho. Parece 

Situação em que alguém 

mais velho, alcoolizado e 

fumando, solicita ajuda 

 Demonstra o desejo de não ser 

incomodada 
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uma abordagem não 

muito agradável. Ele 

deve estar 

alcoolizado, está 

fumando. E ela está 

com aquele olhar 

soberbo. Ele não a 

abordou pra tentar 

chavecá-la, seduzi-

la. Ele chegou pra 

perguntar alguma 

coisa. Para uma 

moça toda distinta 

ali e ele pediu uma 

informação, mas 

está bêbado. Não 

está sendo uma 

abordagem 

agradável. 

Ela está olhando pra 

ele com uma cara 

tipo: porque você 

está me 

incomodando? 

para alguém distinto, 

elegante. Pessoa distinta 

sente-se incomodada 

com a situação. 

Homem alcoolizada não 

faz abordagem agradável 

 

Ao ser abordada por 

alguém alcoolizado 

sente-se incomodada 

 

Ao sentir-se incomodada 

demonstra com o olhar 

 

Não quer ser incomodada 

 

Tem o desejo de livrar-se 

de situações incomodas 

 

É uma mulher distinta – 

separada – diferente – 

única 

 

Álcool e cigarro são 

incômodos 

Tem sempre a intenção de livrar-se de 

incômodos 

 

Necessidade da outra pessoa a incomoda – 

assim como pensar que seus pais podem 

precisar de sua ajuda para cuidados futuros 

a incomoda e é seu maior medo 

 

Sente que é única, diferente dos outros, 

superior 

 

Demonstra seu desgosto por álcool e 

cigarro 

 

Utiliza-se da racionalização – explicando 

por que está incomodada com a solicitação 

de ajuda feita pelo Sr. 

 

Entre o conflito de ajudar alguém ou 

manter seu status prefere manter seu 

status. Pode estar relacionado ao seu 

sofrimento atual por não ter condição de 

ajudar aos pais, pois escolheu viver sua 

carreira profissional ao seu modo, o que 

não proporcionou condição de ajudar aos 

pais. 

 

História demonstra sua necessidade de 

construir sua vida sem intromissão dos 

outros 

 

2. Herói 

Idade: moça   Sexo: feminino  Vocação: ser distinta 

Interesses: não ser incomodada Traços: superioridade, incomodada  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: distinta, incomodada 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: demonstrar que está sendo 

incomodada 

Influência dinâmica: nunca se sente completamente a vontade, sente-se sempre 

sendo incomodada 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: álcool 

Implicando necessidades de ou para: incômodo com álcool e fumo 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  
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4. Concepção do ambiente: incômodo 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:   f:     ) são vistas como:                   e a reação subjetiva 

é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f:     ) são vistas como: incômodos, alcoolizados, 

desinformados   e a reação subjetiva é: sentir-se incomodada, ser 

soberba 

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: ser educada para ser aceita X manter sua pose e não ser aceita; 

sentir-se incomodada X ficar a vontade 

7. Ansiedades: incômodo 

8. Mecanismos de defesa: racionalização 

9. Adequação do superego: Flexível 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 6     Figura no. 7 

1. Tema: ADOLESCÊNCIA 

T. LATÊNCIA: imediatamente 

T. HISTÓRIA 1’27’’ 

 

HISTÓRIA: 

Tem ninguém feliz nessas figuras, está todo mundo com cara de tédio – pausa de 45’' 

Me parece ser mãe e filha, a mãe está com um... Vou dizer que ela está com um boletim da 

garota. E a situação está meio tensa porque ela não deve ter tirado boas notas 

Então a mãe deve estar dando algumas broncas nela e ela olha para o outro lado, elas estão 

discutindo. Deve estar assim, “ai mãe que saco, eu quero ir brincar.” 

Ela está com uma boneca na mão 

 

Inquérito: 

- E o que vai acontecer? 

A mãe vai colocar ela de castigo, porque ela está com carinha de muito prepotente. Castigo 

normal de criança depois vai ter que prometer que vai tirar melhores notas nas próximas 

provas.  

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Mãe e filha. A mãe 

está com o boletim da 

garota. 

A situação está meio 

tensa porque a garota 

Situação de descontentamento 

entre mãe e filha. Mãe fica 

descontente com resultado da 

filha e as duas discutem. Isto 

deixa a filha entediada e a 

Observa-se dificuldade em 

relação a temática da prancha no 

início, quando imediatamente ao 

olhar a imagem expressa “tem 

ninguém feliz nessas figuras, 
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não deve ter tirado 

boas notas. 

A mãe deve estar 

dando algumas 

broncas nela e ela olha 

para o outro lado. 

Elas estão discutindo. 

A menina está assim 

“ai mãe que saco, eu 

quero ir brincar.”. 

Ela está com uma 

boneca na mão. 

impossibilita de fazer o que ela 

deseja. 

 

Mãe é obstáculo para satisfação 

da filha 

 

A mãe é um impedimento para 

que ela brinque de boneca – 

pode-se pensar que a Boneca 

pode ser substituída por filho(a), 

o que sugere que a relação com a 

mãe dificulta ter filhos, dificulta 

ser mãe 

 

“Ela não deve ter tirado boas 

notas” – demonstra que a filha 

não agradou a mãe, não cumpriu 

com seu dever 

 

E a situação está meio tensa 

porque ela não deve ter tirado 

boas notas 

Então a mãe deve estar dando 

algumas broncas nela – 

Desagradar, falhar com a mãe 

acarreta em “levar bronca” – ser 

castigada 

 

“E ela olha para o outro lado” – 

enquanto mãe está preocupada 

com o cumprimento das 

responsabilidades da filha, filha 

está preocupada com seus 

próprios desejos e vontades  

 

“elas estão discutindo. Deve estar 

assim, “ai mãe que saco, eu 

quero ir brincar.” - conflito entre 

seu desejo e  a intromissão do 

outro que impede seu desejo de 

se realizar 

está todo mundo com cara de 

tédio” 

  

Mãe vista como obstáculo a 

satisfação das  necessidade e 

desejos da participante 

 

Necessidade de discutir para 

conseguir o que deseja – no 

caso, ir brincar 

 

Demonstra a chateação que a 

participante tem em relação a 

mãe, no entanto, o conflito é o 

contrário do que a participante 

relata na entrevista. Participante 

sempre tirou boas notas e por 

isso a mãe não lhe dava atenção 

– a história demonstra o desejo 

que ela tinha de ser vista pela 

mãe, de ter sua atenção, nem que 

fosse para brigar.  

 

Mãe como obstáculo para 

realizar seu próprio desejo de ser 

mãe – não cumpriu as 

expectativas da mãe (não tirou 

notas altas) por isso não pode ser 

mãe (não pode brincar de 

boneca) 

 

Inquérito: “A mãe vai colocar 

ela de castigo, porque ela está 

com carinha de muito 

prepotente” - Necessidade ser 

punida por ser muito prepotente. 

Prepotência em relação aos 

outros que acarreta em castigo, 

punição.  

 

2. Herói 

Idade: criança  Sexo: feminino  Vocação: brincar de boneca 

Interesses: brincar  Traços: inclinação para discussão 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: entediada  

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: discutir  
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Influência dinâmica: deseja liberação para fazer o que quer 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: Boletim escolar 

Implicando necessidades de ou para: O boletim escolar pode ser uma forma de 

controle da mãe sobre ela. 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: Tedioso  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f: X) são vistas como: chata, exigente e a reação 

subjetiva é: discutir 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:   e a reação 

subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: ser aceita X ser punida; brincar X estudar  

7. Ansiedades: tédio, tensão 

8. Mecanismos de defesa: racionalização, projeção,   

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 7     Figura no. 9 

1. Tema: MATANDO AULA 

T. LATÊNCIA: 31’’  

T. HISTÓRIA: 1’41’’ 

 

HISTÓRIA: 

(distancia a prancha, e fica observando) 

Aqui está parecendo que são duas meninas que... Não, vou inventar! 

Elas mataram aula e foram para um pequeno bosque. Porque aqui parece que tem arvores 

aqui. E aí eu acho que alguém viu e não era pra ninguém saber que elas estavam lá, porque 

elas estavam matando aula, uma está com um caderno na mãe, e aí elas ouvem alguma coisa 

ou avistam alguém, e estão saindo em fuga aqui, estão apressadas para se esconder, para não 

serem pegas. 

 

Inquérito: 

- E elas vão conseguir? 

Não! alguém já deve ter visto, e elas só vão correr pra não precisar se deparar e se explicar. 

- Elas estão correndo pra onde? 
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pra li mesmo, para um pouco mais distante de onde elas estão para não ficar a vista desta 

pessoa que as viu. 

- Quem foi essa pessoa que as viu? 

Foi algum parente, amigo do pai e da mão. 

- E ele vai fazer o que? 

Ele não vai fazer nada, só depois ele vai comentar numa situação ah, numa situação normal 

de, um outro dia que eles se encontrem ele vai fazer questão de comentar “ah, eu vi vocês tal 

dia tal hora em tal lugar.”. E aí vão descobrir que elas mataram aula neste dia porque elas não 

deviam estar lá neste lugar enquanto era horário de aula. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Duas meninas que 

mataram aula e 

foram para um 

pequeno bosque. 

Acha que alguém 

as viu e não era 

pra ninguém saber 

que elas estavam 

lá, porque elas 

estavam matando 

aula. Elas ouvem 

alguma coisa e 

avistam alguém. 

Na cena elas estão 

saindo em fuga, 

estão apressadas 

para se esconder 

para não serem 

pegas. 

Situação em que deixa de cumprir 

com uma obrigação para atender a 

um desejo. Faz escondido para que 

ninguém veja. Mas caso sinta-se 

ameaçada busca fugir da situação e 

esconder o que estava fazendo. 

 

“Mataram aula e foram para um 

pequeno bosque” - Diante de uma 

obrigação que não quer cumprir, 

busca um modo de matar a 

obrigação, fugir da obrigação 

 

“E aí eu acho que alguém viu e não 

era pra ninguém saber que elas 

estavam lá” – Ao fugir da 

obrigação tem medo de que 

descubram, busca modos de que 

seu desejo seja realizado sem ter 

punição, sem prestar contas nem 

desagradar 

 

“elas estão saindo em fuga estão 

apressadas para se esconder para 

não serem pegas” - Quando tem 

medo de ser descoberta foge, se 

esconde 

 

Eu acho que alguém viu, e não era 

pra ninguém ter visto” - pode estar 

se referindo a eu ter visto sua 

intimidade, não quer intromissão 

dos outros -  medo de ser punida. 

Por isso precisa fugir. Foi 

descoberta 

 Negação – ao interromper e dizer 

que vai inventar 

 

Demonstra que quer atender aos 

seus desejos sem desagradar seus 

pais 

 

Diante do medo de ser descoberta 

e punida tem a reação de fuga e 

fechamento – isola-se dos outros – 

isso pode ser observado em seu 

comportamento de se isolar 

 

Diante do encontro com o 

entrevistador que vê sua história, 

sente-se exposta e descoberta, pois 

não era para ninguém ter acessado 

sua intimidade e seus desejos. 

 

“Foi algum parente, amigo do pai e 

da mão” - intimidade com a pessoa 

que a viu, podendo fazer referencia 

a psicóloga que por meio do teste 

esta sabendo o que ela está 

fazendo. 

 

“Ele não vai fazer nada, só depois 

ele vai comentar numa situação ah, 

numa situação normal de, um 

outro dia que eles se encontrem ele 

vai fazer questão de comentar” - 

expectativa pelo nosso próximo 

encontro no qual darei o retorno da 

atividade. 

 

 

2. Herói 

Idade: jovem Sexo: feminino Vocação: matar aula 

Interesses: não ser pega Traços: transgressão 
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Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem:   

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: matar aula sem ser pega – fugir de 

sua responsabilidade sem ser castigada 

Influência dinâmica: satisfazer seu desejo sem ser castigada, conseguir 

descumprir sua obrigação sem ter custo, demonstrando dificuldade em lidar com o 

sentimento de culpa e com o sofrimento 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: alguém que pode detê-las 

Implicando necessidades de ou para: vigilância externa 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: -  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: ameaçador 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f:     ) são vistas como: delatores, enxeridos, ameaçador, 

punitivo              e a reação subjetiva é: fugir, esconder-se 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:   e a reação 

subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: cumprir obrigação X fazer o que deseja; expor-se X esconder-

se; fugir das responsabilidades X assumir suas responsabilidades 

7. Ansiedades: medo de ser descoberta 

8. Mecanismos de defesa: negação, racionalização, projeção (superego visto na pessoa 

que a esta vendo) 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 8     Figura no. 11 

1. Tema: PROCESSO CIVILIZATÓRIO 

T. LATÊNCIA: 4’’ 

T. HISTÓRIA 3’14’’  

 

HISTÓRIA: 

(Fala bem baixo) Nossa! Isso aqui não consigo nem saber o que é! 
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(mexe muito a prancha. Vira. Leva pra longe, aproxima a prancha... faz cliclicli com a boca) 

Isso me parece uma...  

É no meio de uma mata e esta sendo construída uma ponte de pedra. Do lado tem um paredão 

de pedra, mas, mas ainda não está totalmente finalizada. Acho que deve ter tido algumas 

implosões de pedra. Tem umas pedras ali pro lado, não está totalmente finalizada. E eu vejo 

alguns animais, três animais quadrúpedes. Eu acho que deve ser porcos, vacas eu não sei... 

Algum quadrúpede. Me parece que são, que tem alguma coisa a ver (mexe no braço. Fica 

incomodada) 

É bem antigo assim é... De décadas e décadas passadas porque ainda é bem precária a maneira 

de se construir uma ponte no meio de uma floresta. 

(Mexe no ombro) Essa é a pior cena. 

 

Inquérito: 

-Quem está construindo essa ponte? 

É uma empreiteira, não são pessoas locais. Na época não devia ter empreiteira, mas 

construtores de ponte que são alocados para aquele serviço, mas não são da região. 

- Eles vão conseguir fazer essa ponte? 

Vão conseguir fazer a ponte. 

- E o que esses animais estão fazendo ai? 

Animais são da mata, estão no ambiente deles que está sendo alterado. Estão se sentindo uma 

mistura de curiosidade e medo. 

- E o que vão fazer com os animais? 

Não vão fazer nada com os animais, vão continuar vivendo ali, não precisa ser feito nada 

deles. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

É no meio de uma 

mata onde esta 

sendo construída 

uma ponte de pedra. 

Do lado tem um 

paredão de pedra, 

mas ainda não está 

totalmente 

finalizada. Tiveram 

algumas implosões 

de pedra. Tem umas 

pedras do lado, não 

está totalmente 

finalizada. Vê 

alguns animais, três 

animais 

quadrúpedes. Acha 

que devem ser 

porcos, vacas... 

Parece que tem 

alguma coisa a ver. 

É bem antigo, é de 

décadas e décadas 

passadas. Percebe 

isto porque ainda é 

“No meio de uma mata” – 

local primitivo – “De 

décadas e décadas, por que 

ainda é precária a maneira 

de se construir uma ponte” 

Estrutura primitiva – 

Refere-se ao inconsciente 

 

Está sendo construída uma 

ponte – Passagem de 

conteúdo inconsciente para 

consciência 

 

Ainda não está totalmente 

finalizada – Demonstra a 

dinâmica psíquica em ação 

 

Alguma implosões – 

Talvez simbolize a 

dificuldade em lidar com 

os impulsos inconscientes 

que acessam com mais 

força 

 

Três animais – talvez 

Tendo em vista que é uma das pranchas 

menos estruturadas, dando margem a 

maior projeção do inconsciente, esta 

história pode dizer da dinâmica 

inconsciente e da dificuldade em lidar 

com a passagem de seus impulsos para a 

consciência. Isto é confirmado pelo 

grande incômodo sentido pela 

participante 

  

Demonstra um ego fraco sendo acessado 

pelo inconsciente - Maneira precária de 

construir – falta de recursos para lidar 

com o movimento psíquico 

 

“De décadas e décadas passadas porque 

ainda é bem precária a maneira de se 

construir uma ponte no meio de uma 

floresta.” - É tudo muito precário, mas já 

existe a possibilidade de haver uma 

comunicação entre o inconsciente e 

consciente 

 

“Inquérito: Animais são da mata, estão 

no ambiente deles que está sendo 
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bem precária a 

maneira de se 

construir uma ponte 

no meio de uma 

floresta. 

demonstre a movimento e a 

interação das 3 estruturas 

psíquicas e a dificuldade de 

lidar com os produtos 

inconscientes que estão 

emergindo neste momento. 

alterado. Estão se sentindo uma mistura 

de curiosidade e medo” - demonstram 

seus instintos primitivos, e seus 

sentimentos em relação a entrevista – 

curiosidade e medo 

 

Inquérito:  

 

Não vão fazer nada com os animais, vão 

continuar vivendo ali, não precisa ser 

feito nada deles - reconhece que sua 

subjetividade permanecerá, que a 

entrevista não a prejudicará, apesar do 

medo que sente 

 

2. Herói – Não há Herói 

Idade:   Sexo:  Vocação:  

Interesses:  Traços:  

Adequação:   Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói:  

Influência dinâmica:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: não menciona o 

dragão 

Implicando necessidades de ou para: negar agressividade 

4. Concepção do ambiente: Primitivo 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                e a reação subjetiva é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:         e a reação subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos:  

7. Ansiedades: incompletude, confusão, Precariedade de recurso 

8. Mecanismos de defesa: repressão; isolamento 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: desestruturado 
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História n.o: 9     Figura no. 12 

1. Tema: PAQUERA  

T. LATÊNCIA 18’’  

T. HISTÓRIA: 1’36’’ 

 

HISTÓRIA: 

(ri) Eu acho, me parece uma situação em que... Eu não estou vendo o que está na frente destas 

duas mulheres, mas, eu acho que tem algum... A da frente que é mais bonita e mais nova ela 

está sendo... Tem algum homem que está flertando com ela, está cantando ela, e ela está 

desviando o olhar enquanto que a que está atrás esta numa expressão nostálgica assim... É... 

Lembrando do tempo dela. E assim, vendo toda a cena. E está com aquela cara de eu já vi 

essa cena antes. Eu sei como é que é... Mas obviamente o tempo dela já passou pra isso. 

(ri durante a historia) Essa foi criativa eim!? 

 

Inquérito: 

Quando ela desvia o olhar não necessariamente ela não esta gostando do galanteio, mas é a 

cena que se faz quando, nestas situações, você desvia o olhar, olha de canto de olho e tal.  

- E o que vai acontecer depois? 

Não vai acontecer nada nesse momento. Elas estão só em uma cena cotidiana. Nesse 

momento não vai acontecer nada. É só um processo de paquera. 

- A menina e o menino vão se conhecer? 

Eu acho que eles já se conhecem, mas ela ainda não deu o braço a torcer. Ela está fazendo o 

jogo ainda. 

- E ela vai dar o braço o torcer? 

Não sei se ela vai dar o braço a torcer. Não sei. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Não vê o que está na 

frente das duas 

mulheres, mas acha 

que tem algum 

homem na frente 

delas.  

A da frente é mais 

bonita e mais nova, 

tem algum homem 

que está flertando 

com ela, está 

cantando, e ela está 

desviando o olhar 

enquanto que a que 

está atrás está numa 

expressão 

nostálgica, 

lembrando do tempo 

dela, vendo toda a 

cena. A mais velha 

está com cara de que 

já viu essa cena 

antes. E sabe como é 

Situação em que duas mulheres estão 

em fases diferentes da vida. A mais 

velha sente-se nostálgica ao observar a 

mais nova que flerta com um homem 

 

A mulher jovem pode representar suas 

possibilidades atuais, a mulher velha 

pode representar sua observação sobre 

seu próprio passado e a menção “não 

vejo o que está na frente” pode se 

referir a incertezas do futuro 

 

“Eu não estou vendo o que está na 

frente destas duas mulheres” – pode-se 

considerar uma referência as incertezas 

que vê em seu futuro, especialmente no 

que diz respeito á exercer sua 

feminilidade (duvidas quanto à 

gravidez, ao casamento) 

 

A mais nova está sendo paquerada por 

um homem – talvez se refira a sua 

atual relação, no qual seu namorado 

 Demonstra seu conflito em 

relação a escolhas amorosas. 

Está em conflito sobre seu 

relacionamento, sua 

feminilidade, e sua 

individualidade e carreira 

profissional. 

 

Demonstra seu medo de que 

o tempo passe e ela não 

possa mais realizar o desejo 

de ser mãe e casar-se. Medo 

de que atual namorado não 

seja o parceiro ideal, seja 

mais um caso como outros 

de sua vida 

 

Lembrando do tempo dela. E 

assim, vendo toda a cena.  – 

Pode se considerar que faz 

menção à entrevista, onde 

reviu sua própria vida. 

Demonstra então nostalgia e 
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que é. Mas 

obviamente o tempo 

dela já passou pra 

isso (paquerar). 

 

quer casar e que ela está gostando 

 

A mais nova está desviando o olhar – 

talvez faça referencia a dificuldade de 

encarar as decisões necessárias no 

campo afetivo 

 

A mais velha está nostálgica, 

lembrando do tempo dela – pode fazer 

referência a própria entrevista inicial, 

onde reviu sua própria vida. Demonstra 

então nostalgia e processo de 

elaboração de sua história.  

 

“Mas obviamente o tempo dela já 

passou pra isso” - Percebe que o tempo 

não voltará, que quem ela foi ficou no 

passado.  

 

A possibilidade de futuro é percebida 

na mulher jovem - uma nova vida 

 

processo de elaboração de 

sua história. Projeta essa 

história para o futuro. 

Percebe que o tempo não 

voltará, que quem ela foi 

ficou no passado. Mas 

coloca a jovem como sua 

possibilidade de futuro, uma 

nova vida. 

 

Conflitos: Tomar decisões 

em sua relação amorosa ou 

manter como está; continuar 

vivendo a nostalgia do 

passado ou encarar o futuro, 

relacionar-se seriamente ou 

continuar paquera 

2. Herói - Uma mulher em dois momentos diferentes da própria vida 

Idade: jovem e velha  Sexo: feminino  Vocação: ser mulher 

Interesses: jovem- fazer o jogo/velha - rever a própria vida   

Traços: jovem – nenhum/velha - nostálgica, superior 

Adequação: Forte  Imagem corporal e/ou auto-imagem: quando jovem - bonita/ 

quando velha - nostálgica 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: jovem - disfarçar o flerte, desviar o 

olhar / velha - rever a própria vida 

Influência dinâmica: jovem - dificuldade em encarar suas relações afetivas e 

tomar decisões / velha - organizar, compreender e aceitar seu passado, para que 

possa viver o presente, e esperar o futuro 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: homem 

Implicando necessidades de ou para: decisões no campo de relacionamento 

amoroso 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 
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a. Fig. Parentais (m:    f:     ) são vistas como:  e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X  f:     ) são vistas como: interessado nela e a reação 

subjetiva é: disfarçar a paquera  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: tomar decisões em sua relação amorosa X manter como está; 

continuar vivendo a nostalgia do passado X encarar o futuro, relacionar-se seriamente 

X continuar paquera 

7. Ansiedades: desconforto quanto ao passado e futuro 

8. Mecanismos de defesa: projeção,  

9. Adequação do superego: Atuante 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 10     Figura no. 15 

1. Tema: VIDA NOTURNA. VIDA NOTURNA NÃO – PRAZER MÓRBIDO 

T. LATÊNCIA: 32’’ 

T. HISTÓRIA 2’15’’ 

 

HISTÓRIA: 

Bom, se passa num cemitério, á noite, e eu acho que é uma pessoa que tem... Não está ali por 

uma noite. É uma pessoa que freqüenta cemitérios á noite. É um habito estranho, mas ela me 

parece bem à vontade no ambiente assim. Ela é meio soturna então ela está... Algum prazer 

que ela sente em visitar cemitérios a noite. Eu não acho que essa pessoa vai lá pra rezar. Ela 

vai pra... É um prazer mórbido de estar entre os mortos (mexe no cantinho da prancha). Não é 

um ar de tristeza, me parece satisfação. 

 

Inquérito: 

- Porque ela sente satisfação? 

Porque ela é toda estranha. Toda... Esse é o prazer dessa pessoa, ela não... Ela é meio, 

estranha mesmo. Essas pessoas mais fechadonas e meio... Parece um personagem de filme de 

terror. 

- E ela vai continuar assim? 

Vai continuar assim. Ela é assim. Pode ser um prazer secreto. 

- Tem alguém que sabe desse prazer secreto? 

Ninguém sabe.  

 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Se passa num cemitério, á noite. É 

uma pessoa que não está ali por uma 

noite, pessoa freqüenta cemitérios á 

noite. É um habito estranho, mas ela 

fica bem a vontade no ambiente 

assim. Ela é meio soturna. Ela sente 

Sente-se a vontade diante 

da morte 

 

Prazer de estar entre os 

mortos 

 

Mecanismo de defesa: 

negação – “vida noturna. 

Vida noturna não – prazer 

mórbido. 

 

Não se sente viva, 
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algum prazer em visitar cemitérios a 

noite. Não vai lá para rezar, mas é 

um prazer mórbido de estar entre os 

mortos. Não é um ar de tristeza, 

parece ar de satisfação. 

Satisfação encontrada na 

morte 

sentindo-se a vontade entre 

os mortos 

 

 

 

2. Herói 

Idade:   Sexo: Indefinido Vocação: estar entre os mortos 

Interesses: sentir prazer, satisfazer-se Traços:  

Adequação: Ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem: soturna, mórbida 

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: freqüentar cemitérios, estar entre 

os mortos 

Influência dinâmica: talvez paciente não se sinta viva 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: mórbido  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                    e a reação subjetiva 

é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:   e a reação 

subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                     e a reação subjetiva 

é: 

6. Conflitos subjetivos: viver X morrer 

7. Ansiedades: morte 

8. Mecanismos de defesa: Negação 

9. Adequação do superego:  

10. Integração do ego: Fraca 

 

 

História n.o: 11     Figura no. 16 

1. Tema: PAGINA EM BRANCO 

T. LATÊNCIA: 6’’  
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T. HISTÓRIA 1’24’’ 

 

HISTÓRIA:  

Esse não tem nada! aí desculpa,Pagina em branco.  

Não tenho nenhuma historia para esta pagina. Pode ser... Acho que pode ser oportunidade. 

Oportunidade para iniciar o que você quiser. Sua vida passada a limpo. Oportunidade para 

recomeçar, para começar a escrever a história a partir daqui. 

 

Inquérito: 

- O que aconteceu antes desse momento de poder escrever a história?  

Pode ter acontecido coisas, aqueles momentos na vida em que se você pudesse você 

recomeçaria, faria diferente, em todos os aspectos. Não teria terminado aquele namoro, ou 

teria terminado aquele relacionamento, ou teria feito outra faculdade. Oportunidade de 

recomeçar mesmo, uma nova chance. 

- O que ela vai fazer com essa chance, essa pessoa? 

Na verdade eu acho que ela teria que voltar no tempo assim. Não só recomeçar a partir do 

momento onde ela parou, mas voltar para escrever a historia a partir do momento da vida 

assim. 

Não só estar recomeçando como estar voltando no tempo e reescrevendo a própria historia. 

- É então uma oportunidade de voltar no tempo? 

É uma oportunidade de voltar no tempo também. Acho que fica mais interessante ela poder 

voltar no tempo também além de começar a partir daqui 

- E ela vai voltar? vai fazer o que com essa volta? 

Uma excelente uma oportunidade, mas para quem não se encontrou, ela só vai conseguir fazer 

diferente, mas se é uma pessoa que tem certeza do que quer, mas não teve chance de fazer, aí 

seria uma oportunidade de: então ta! Agora eu vou fazer o que eu sei que eu gosto, mas por 

alguma razão não segui este caminho. 

- Qual dessas duas situações você acha que vai acontecer? É uma pessoa que sabia ou 

que não sabia o que queria? 

Uma pessoa que não sabia! Pode ser que de certo agora e pode ser que não de também, pode 

ser que ela seja mais feliz agora, mas também pode ser que não, que a chance tenha sido 

apenas uma chance. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Pagina em branco. 

Não tem nenhuma 

historia para a página. 

Pode ser 

Oportunidade. 

Oportunidade para 

iniciar o que quiser. 

Sua vida passada a 

limpo. Oportunidade 

para recomeçar, para 

começar a escrever a 

história a partir daqui. 

Situação em que há 

uma oportunidade 

para iniciar o que 

quiser, passar a 

vida a limpo, 

recomeçar, 

começar a escrever 

a própria história a 

partir deste 

momento 

 

  

 Desejo de ter nova oportunidade para mudar 

coisas em sua vida. 

 

Percebe a partir da entrevista e do TAT que 

pode reescrever sua história a partir daqui 

 

Pode ser que desperdice a chance, e não utilize 

para ser mais feliz 

 

Mecanismo de defesa utilizado: isolamento – 

não demonstrou sentimento e fez uma história 

pobre de detalhes. Inicia dizendo que não tem 

nada, e não consegue criar uma história 

 

2. Herói – Própria participante 

Idade:   Sexo:  Vocação: recomeçar 
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Interesses: passar a vida a limpo Traços:  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem:   

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói: passar a vida a limpo, iniciar o que 

quiser, recomeçar, escrever a história 

Influência dinâmica: desejo de ter uma nova oportunidade 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: oportuno 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                e a reação subjetiva é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:         e a reação subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: reescrever sua vida X permanecer como esta 

7. Ansiedades: medo da mudança, insegurança 

8. Mecanismos de defesa: projeção, isolamento, negação 

9. Adequação do superego:  

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o: 12     Figura no. 19 

1. Tema: INVERNO 

T. LATÊNCIA:25’’  

T. HISTÓRIA : 1’43’’  

 

HISTÓRIA: 

Um tanto abstrato meu Deus. (pausa de 8’’) 

Mas me parece que é um lugar com bastante neve. É, passa no... não é na cidade, é no campo. 

Onde tem uma casinha toda coberta de neve. Onde só dá pra enxergar duas janelas, algumas 

pessoas lá dentro. É à noite, está nevando, pode até ser natal a casinha tem uma chaminé 

(mostra tudo no desenho) 

(Faz a chaminé para cima) 

 

Inquérito: 

E aí? 

É apenas uma noite! Para ficar mais interessante pode ser uma noite de natal ou apenas uma 
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noite de inverno, onde as pessoas ficam mais dentro de casa. 

E o que que essas pessoas vão fazer? 

Como é noite, acho que elas estão naquele momento de fazer uma refeição juntas, de ouvir 

musica, conversar. Momento onde as pessoas se encontram depois do seu dia assim. 

E é bom ou é ruim? 

É bom! Momento agradável dever cumprido, conversa, descansa para iniciar o outro dia. 

Quem são essas pessoas? 

É uma família. Ninguém específico. 

 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Parece que é um 

lugar com 

bastante neve. 

Não se passa em 

uma cidade, é 

no campo. Onde 

tem uma casinha 

toda coberta de 

neve. Só dá pra 

enxergar duas 

janelas, algumas 

pessoas lá 

dentro. É à noite 

e está nevando, 

pode até ser 

natal a casinha 

tem uma 

chaminé. 

Não se passa na cidade, é no 

campo - faz sempre 

referencia a vida da cidade e 

do campo, talvez remetendo 

a sua vida que parte foi na 

cidade e parte no campo - > 

Campo pode fazer referencia 

a sua infância, seu passado 

 

Esta nevando no campo – 

pode fazer referência as 

dificuldades de olhar para 

seu passado, e também pode 

remeter a sensação de 

abandono, ausência, frieza 

nas relações 

 

A casinha toda coberta de 

neve – frieza na relação com 

os pais 

 A dificuldade em criar esta história pode 

Demonstrar dificuldade em relembrar sua 

vida infantil, tendo em vista que Campo 

pode fazer referencia a sua infância, seu 

passado. 

 

A neve pode remeter a sensação de 

abandono, ausência, frieza nas relações, 

especialmente relações familiares, tendo 

em vista que a casinha é descrita como 

coberta de neve.  

 

A partir do inquérito diz que momento 

agradável de conversa, dever cumprido e 

descansa para iniciar outro dia -> faz 

referencia ao processo da entrevista e do 

TAT - vê este momento como uma 

conversa agradável, um momento de 

refrigério e descanso do dia a dia. -> Isto 

demonstra que se sentiu acolhida pela 

pesquisadora, o que gerou também um 

incomodo, pois sabia que eu ia embora. 

 

2. Herói 

Idade:   Sexo:  Vocação:  

Interesses:  Traços:  

Adequação:  Imagem corporal e/ou auto-imagem:   

3. Necessidades do herói: 

a. Necessidades comportamentais do herói:  

Influência dinâmica:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: família 

Implicando necessidades de ou para: união, carinho e proteção 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  
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5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:     f:     ) são vistas como:                e a reação subjetiva é: 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:         e a reação subjetiva é:  

c. Fig. Infantis     (m:  f:     ) são vistas como:                  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos:  

7. Ansiedades: frieza 

8. Mecanismos de defesa: projeção 

9. Adequação do superego:  

10. Integração do ego: fraca 
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ANEXO I 

Dados Simone 

 

Entrevistador: Me conte um pouco da sua história: 

SIMONE: Bom, eu sou do interior de São Paulo, mudei para SP em 1990 eu posso te dizer 

que eu tive uma infância saudável, de criança normal, que brinca na rua. Vim para cá porque 

minha irmã já morava em SP, e aí eu trabalhava numa concessionária da Volks e vim 

trabalhar numa administradora de consórcios da Volks  no Brasil. Trabalhava perto de casa 

porque eu morava na Jaú e trabalhava aqui na Estação Praça da Árvore. Então assim, sempre 

trabalhei muito! Por cuidar de gente, eu comecei com treinamento, depois fui para essa parte 

de recursos humanos, gente era um problema para mim. Porque eu sempre fui muito prática! 

Porque eu fiz administração, depois que eu fiz um curso de administração de pessoas... Então 

era assim: eu não... Eu sofria de ver que tinha coisa errada da parte de cima para com os 

funcionários, entendeu? E eu era só um meio de campo, ali. Então eu tinha... Eu era tensa! Eu 

sou uma pessoa tensa! Melhorei agora. No fim me colocaram na parede e eu falei: não. Se é 

assim pode ficar e eu estou indo embora.  

Ai depois, em termos profissionais, eu voltei para São Carlos. Eu fui criada lá, minha tia tinha 

uma imobiliária. Aí, é aquilo né, ela é minha tia, mas ela tinha um sócio, e ela queria me fazer 

tomar conta do negócio dela. Mas tinha o sócio. O sócio tinha... Eu era funcionária, e ela 

achava que... Aí eu vi que não ia dar certo. Voltei para São Paulo! Mesmo porque eu moro 

com a minha irmã, e a gente se dá super bem! Eu também sentia essa falta. E lá, eu morava 

num condomínio, ficava afastada de tudo. Em termos de status pra quem gosta está ótimo! 

Mas não era pra mim. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. De gente nesse sentido né? 

Aí eu voltei e fui trabalhar em uma incorporadora. Aqui em São Paulo ela era famosa, porque 

ela vinha de uma família famosa, em termos de nome de confiança que existia. E essa 

incorporadora, a gente foi crescendo! A gente por que eu fiz parte de tudo aquilo. Até que 

chegou um momento de abertura de capital, buscou-se no mercado um diretor de recursos 

humanos, só que ele era de uma empresa multinacional. Então o que acontecia: ali eu 

conhecia todo mundo, por que eu contratei todo mundo, e entrevistei todo mundo! E naquele 

momento ele quis fazer um ctrl C ctrl V, pegar o que ele tinha da multinacional e levar para 

uma empresa em que todo mundo ajudou a crescer! Que era participativa.  

Pra você ter uma idéia, 2 anos depois a empresa fechou! Não existiu mais, uma outra foi lá e 

comprou ela. Porque ela estava muito mal das pernas. Aquilo para mim foi um baque, porque 

eu peguei e sai. Porque eu não conseguia admitir uma coisa daquela também. E saí! Todos os 

meus empregos eu sai. Nunca fiquei um ano. Sempre 8, 9 (meses). Mas eu sempre saí! Aí eu 

fui trabalhar, eu tinha dado oportunidade para um rapaz que tinha uma empresa de recursos 

humanos. Quando começou a ter uns cargos mais elevados eu sozinha não dava conta porque 

engenheiro, arquiteto eu buscava no mercado e tudo bem. Mas quando começou a ter cargos 

mais... Am... Que precisavam de mais competência... Então esse rapaz me ajudou. E foi nisso 

que ele cresceu. 2 Anos depois ele me chamou para trabalhar come ele. Sabe aquilo de você 

ter uma admiração por alguém aí depois você vê que aquela pessoa não é nada daquilo! Eu 

fiquei 3 anos com ele... Mas saí como se estivesse tirando um peso da minha cabeça. Porque 

diz que ‘casa de ferreiro espeto de pau’ ne? Ele era alguém que vendia serviço de recursos 
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humanos, e dentro da empresa dele era totalmente... assim, ele não sabia lidar! Não sabia lidar 

com as pessoas.  

Aí eu saí com a minha irmã, nós montamos um... Eu comprei na verdade um repasse da 

Franquia. Então agora eu estou light! Ah, quando eu fui comprar essa casa eu tinha ido em um 

workshop da FGV. E aí o cara falou assim: não, o maior problema são as pessoas! Aí eu 

comprei e vi que não são as pessoas, são quem conduz. Por que é um nível que precisa de 

segurança, que precisa de orientação. Tipo: eles não conhecem tanto a lei. Se eu tinha 

exemplo até de psicólogos que não conheciam nada da CLT, você acha que alguém que vem 

do Ceará, da Bahia, vai conhecer como as coisas funcionam? Então você pode até estar 

fazendo certo, mas você tem que explicar. Eu fui testemunha do tratamento que ele deu para 

uma pessoa “não está bom assim, entra na justiça”. Então, não é isso que eles precisam. Então 

para lidar com gente em que eu sei o que eu vou dar pra eles, eu sei lidar! Eu Não sei lidar 

quando alguém vai fazer coisa que eu não acho certo. Entendeu? Então eu Não tenho 

problema com eles. Então está muito light, está bom... 

Entrevistador: você está há quanto tempo com a Franquia? 

SIMONE: ah, peguei agora em janeiro. Muita coisa errada daquilo que ele me vendeu. Só que 

eu não conseguia entrar para dentro para saber como que era. Então eu via... Depois que você 

entra você vê que ele vendeu coisas que eu precisei trocar muito... quase a loja inteira! Para 

deixar ela nova e do meu jeito! Porque eu acho que assim, para eu poder exigir eu tenho que 

dar! Certo? Dar condições, dar equipamento, dar pra eles essa coisa de deixar eles mais a 

vontade, por que eles têm que tratar bem o meu cliente, se eu for deixar eles bravos, agitados, 

quem vai sofrer a conseqüência? É o meu cliente! Então eu sempre estou lá, eu faço um 

agrado, faço com que eles tenham participação! Entendeu? Pra aumentar as vendas. Então 

uma mão lava a outra ne? Eu posso sair tranqüila, por que eles estão juntos! É assim que eu 

vejo as coisas.  

Entrevistador: tem que ir no mesmo barco então ne? Esse é seu percurso profissional ne?! 

SIMONE: Sim! Profissional! De família, nós somos em 5 filhos, 4 mulheres e 1 homem. A 

história de família... A gente veio em 1898 daquela imigração italiana, fomos pra Brotas, 

numa fazenda de Brotas. Acho que a minha geração foi a última que nasceu em Brotas. Nós 

somos unidos. A gente se dá todos muito bem! Meu pai faleceu em 2008, hoje a gente faz 

assim, a gente dá objetivos para a minha mãe. Então minha mãe viaja com a gente, 86 anos e 

ela vai pra Europa com a gente, semana que vem a gente está indo pra praia, fomos pro Chile. 

A gente leva ela pra tudo quanto é lugar.  

Entrevistador: Vocês todos? 

SIMONE: É, fica... Que nem agora ela acabou de voltar do interiorzão, ela foi pra termas 

olímpicas, foi com 2 irmãs. Agora a gente vai viajar, eu vou a minha irmã que mora e com 

ela. É mais difícil meu irmão, mas ele também leva entendeu? Mas pra ir pra fora assim 

normalmente sou eu e minha irmã daqui. (gargalha). Pra passear... E ela gosta! A bichinha 

gosta! (Gargalha) 

Entrevistador: e em relação a morte do seu pai, como foi pra você? 
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Entrevistado: Triste! Triste mas eu sei que ele ficou bem. Esse é um assunto que assim, foi 

Dia dos Pais, e aí é uma coisa que fica assim, meio emocional, mexida. Ele ficou 2 meses 

internado, ele tinha diabetes há muito tempo. Há muito não... Com 60 anos foi quando ele 

descobriu que tinha diabetes. A gente tinha uma sorveteria em São Carlos e aí como eu fui a 

ultima a vir de são Carlos para São Paulo, então ficou os dois sozinhos. Então a gente trouxe, 

vendeu lá... Nós trouxemos ele pro Sumaré, só que aí ele não podia mais ter atividade 

comercial. Então aí vivia de aposentadoria, a gente levava eles também pra tudo quanto é 

lugar ne? E ele tinha um casal de gatos. Porque eu adoro gatos e ele também. Nós somos 

leoninos que gostamos dos felinos, e uma gatinha dele morreu num mês, o outro morreu no 

outro mês, e meu pai morreu 2 meses depois. Ele sentia uma falta destes bichinhos que você 

não acredita. Ele, no processo da diabetes ele tinha erisipela. Então o pé dele abria muito fácil. 

Se a gente ia pra praia só com autorização do médico. A gente usava aquelas bota de 

mergulhador pra proteger o pé dele. Ele adorava praia! E ele ficou internado, a gente levava... 

Ele não gostava da comida do hospital, o médico autorizou a gente a levar comida. Tinha lá os 

palhaços do hospital, mas ele não queria sair de lá. Tanto que do dia que ele ia sair ele teve 

um ataque e três dias depois ele faleceu. Mas assim (chora – Silêncio 15’’) Foi melhor, ele 

descansou (chorando). E a gente levou a vida numa boa. 

Entrevistador: e seus pais? Como conviviam um com o outro? 

SIMONE: a minha mãe, no tempo em que eles ficaram no Sumaré, a minha mãe morria de 

ciúmes destes gatos, porque ele dava mais atenção. Mas era uma forma que eles tinham de 

estar ali vivendo. Um cutucando o outro entendeu? Acho que faz parte! Ela também fazia de 

tudo pra ele! Por mais que o médico falasse olha, tem que fazer dieta e tal coisa... Sempre 

tinha uma escapadinha... Ele era italiano e sempre gostava de comer! Era uma coisa assim... 

Mas viviam bem. A vida inteira juntos. Eu assim, (chora) vejo por aí que as pessoas não têm 

estrutura familiar, e a gente teve! Mesmo eles tendo 4 anos de idade, até a 4 série, todos se 

formaram. Quer o que? Hoje em dia, todo mundo fica com picuinha por nada ne? Mas em 

fim, cada um é cada um ne?   

Entrevistador: e você e seus irmãos? Me fala de vocês. Como era esse meio com pai e mãe? 

SIMONE: Eu sou a mais nova. A minha irmã mais velha... Todos nós nascemos em Brotas. 

Minha irmã mais velha se chama Sônia. Meu pai tinha um irmão que trabalhava no Posto de 

Saúde de Brotas. E quando eles saíram de lá, eu tenho uma diferença de 10 anos com a minha 

irmã mais velha. Quando eles saíram, ela estudava. Então, ela ficou em Brotas, e meu pai e a 

família foi pra São Carlos. Eu tinha 6 meses de idade, era a mais novinha, então (balança os 

ombros). A segunda irmã é a Sandra, essa que é casada. A Sônia é casada, tem 3 filhos, hoje o 

marido dela mora em SP porque os pais são idosos e ele é filho único. Teve problema no 

casamento e a gente – a gente, quando eu falo é eu e minha irmã daqui – a gente tentou 

ajudar, e em fim, com o tempo eles voltaram no relacionamento, por causa dos filhos e cada 

um vive sua vida. Ela é muito pra frente! Ela teve câncer, saiu disso numa boa. Ela é espírita, 

então ajuda as crianças, ela tem alto-astral! Muito Alto astral. A Sandra foi casada, hoje ela é 

viúva, tem 2 filhos essa é a mais distante e a mais fechada. Ela já não acredita em ajuda 

espiritual. Mas também é uma pessoa boa, foi professora a vida inteira. Essa também foi 

professora. Hoje ela trabalha na prefeitura de Sumaré. O marido dela morreu num acidente 

numa cidade no Paraná. Ele foi atropelado, muito dizem que ele se atirou de baixo do 

caminhão, porque ele estava passando por uma fase muito ruim, pois praticamente os filhos 

tinham colocado ele pra fora de casa. Porque ele sempre teve problemas com bebida, com 

jogo, ele era um excelente pai pra cuidar, mas era um péssimo marido porque mentia, pegava 
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dinheiro, às vezes chegava na minha mãe, na gente, contava maior lorota... Aí a gente foi 

vendo que as coisas não eram assim. Ele chegou a se separar, minha irmã separou dele em 95, 

aí numa aproximação ele ia visitar os filhos, ele acabou levando 3 tiros na frente da casa da 

minha irmã. Ele correu atrás do bandido com coco na mão, aí ele precisava ser cuidado.  

Entrevistador: foram 3 tiros propositais? Pra ele? 

SIMONE: Eram! Porque tentaram entrar na casa para assaltar. E ele estava com uma Saveiro, 

tirando coco, então o portão estava aberto. Ele estava carregando para levar para a cozinha. Aí 

o cara veio. Aí ele era de sítio, aí saiu correndo jogando coco e o cara atirou. Então pegou um 

aqui, um aqui nas nádegas e outro que pegou artéria, aí foi sangue pra tudo quanto é lugar. E o 

filho com calma – porque o filho é bem calmo – levou o pai para o hospital e deu tudo certo! 

Não era nada... E quando ele saiu do hospital minha irmã acabou levando ele pra casa e ali ele 

ficou de novo. Até que ele foi mandado embora. Ele ajudou muito com meu pai. Ele ficava lá 

de noite... A gente pagava, ele não tinha emprego, a gente pagava... Como se fosse... Ele 

poderia estar arrumando emprego, mas, não está porque ele está ali... Então a gente pagava a 

ele para ajudar a gente. A gente morava em SP, minha Mãe não dava pra ficar, as outras duas 

também, porque tinha casa, então ele ficava...  

Então assim, de uma certa forma acho que pra ela é como se tivesse tirado um peso, mas ela, 

eu acho que dentro dela ela fica correndo isso. Porque vira e meche ela está: buf.. buf.. buff.. 

Bufando sabe? É a única fumante! Ne? Então ela descarrega tudo no cigarro. O meu irmão 

sempre foi um rapaz pacato. Ele é o do meio. Teve 4 anos de diferença entre a Sandra e o 

Gino. Ele sempre foi o xodó. Ele tinha um padrinho que mimava ele. Na infância ele tinha 

bicicleta, e a gente pegava a bicicleta dele. Só tem ele de homem. Ele era muito chato, hoje a 

gente fala que o filho dele é ele escrito! Não adianta reclamar porque ele era assim. Então ele 

apanhava das grandes quando irritava as grandes, e apanhava das pequenas quando irritava as 

pequenas. Mas ele é muito bom também de coração. Ele conheceu a esposa dele, ela 

trabalhava comigo. Na época eu fiquei meio assim com o casamento, porque, como ela 

almoçava com a gente junto, eu sabia da historia de vida dela. Ela foi... A mãe dela era mãe 

solteira, teve ela com 15 anos, tanto que a diferença de idade delas são só 15 anos, hoje em 

dia quase não faz diferença. E ela queria sair de casa. Até arrumar alguém, daí eu achei que 

ela tinha achado meu irmão. (ri) Certo? Não fui muito a favor, mas hoje a gente se dá super 

bem, ela melhorou muito! 

Entrevistador: vocês eram amigas? Como era? 

SIMONE: Éramos amigas. Nós fomos numa festa de casamento, eu levei meu irmão, certo? 

Porque se não ele não saia de casa, e eles se conheceram. Começaram bla bla bla bla bla... e aí 

casaram! Tem 2 filhos lindos! São bem criados! Ele é gerente do Bradesco, do Santander!! E 

estão bem! Moram aqui perto também! Ele, mas eu acho que isso é uma característica do 

homem... Se for ver, pra minha mãe ele é o que menos ajuda. Mas ele tem a casa dele, os 

filhos dele, não é de mau coração. 

A minha irmã que mora comigo é a Susan. A gente tem diferença de 1 ano só. Ela é de 62 e 

eu sou de 63. a gente se dá super bem! Ela te um coração ne? Ela... assim, as vezes ela gosta 

de uma pessoa, e não dá certo esse relacionamento, aí eu acho que isso deixa ela triste. Ela 

gostaria que fosse diferente, mas... Assim, toca a vida, trabalha bastante, financeiramente ela 

está bem, entendeu? Então assim, não tem muito porque reclamar, ne? Amor a gente um dia, 

se tiver que ser, vai ser.  
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E eu em termos de relacionamento é assim, eu sempre fui de namorar MUITO! Eu fico muito 

tempo com a mesma pessoa. Eu comecei a namorar com 13 anos, em são Carlos. Ele era 

atleta, então eu sempre fiquei pro lado mais esportivo da coisa. Namorei 11 anos, e foi quando 

vim pra SP. Ele se formou, eu fiz a faculdade pra ele, porque todos os trabalhos escolares ele 

não tinha saco, então eu fazia, entendeu? Ele na família, acho que ele estava sendo o primeiro 

a se formar. Então assim... E em casa sempre falavam pra casar precisa se formar, pra casar 

precisa ser formado, ne? Por que meus pais queriam algo de bom pros filhos ne? 

Entrevistadora: Aí você ajudou a ele nesse empenho! 

SIMONE: É!! Nesse empenho todo! Mas eu gosto de esporte... Tanto que a gente vai, assistir. 

Em fim, gosto de esporte. Aí eu ganhei dessa minha tia de São Carlos, que tem a imobiliária, 

uma viagem. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi pra Maceió. 

Entrevistadora: você estava com quantos anos? 

SIMONE: Eu tinha acho que 19, 20 anos. Porque quem mora no interior às vezes tem a noção 

de que a coisa é muito difícil né? Aí ela me deu, e a gente foi pra Maceió. Nossa! Adorei! E aí 

assim, aí você começa a perceber que você não é só aquilo que você é lá. Você tem outras 

possibilidades. Três meses depois eu já tinha comprado minha passagem e já tinha voltado pra 

lá. Porque eu trabalhava numa concessionária, vendia carro eu tinha né? Mas ficava presa 

num mundo com namorado, e guarda dinheiro pra isso, e aí você deixa de viver. Né? Aí eu 

via que também não ia dar certo. Porque o que ele queria da vida era diferente do que eu 

queria pra minha. Foi por isso que eu voltei, vim pra SP com minha irmã. Eu terminei esse 

relacionamento, a cidade – porque ele era conhecido ne? – Oh, como é que aconteceu isso? 

Mas quem conhecia “não, vamos embora, pronto e acabou!” “Bola pra frente”. 

Entrevistadora: e como foi isso para você? Esse período de término. 

SIMONE: Normal! Normal mesmo! Eu acho que foi mais difícil pra ele do que pra mim. Pra 

mim, terminou, terminou! Eu vivi aquela... Foi uma etapa na minha vida. Vivi, agora é outra! 

Aí fui pra São Paulo, Também me relacionei por 8 anos, eu sempre fui muito mimada por 

eles, sempre passeei bastante, nunca tive o problema se a outra pessoa gostava ou não de mim. 

Eu sempre tive essa certeza. Então eu procurava viver bem entendeu? Só que eu achava que 

esse relacionamento não me fazia bem, porque ele era casado. Então “eu não quero! Não 

quero mais!” Foi difícil, porque pelo que eu te digo, Quando você é mimada, você... A pessoa 

faz de tudo! “Ah, mas é porque ele era casado?” Não! Era dele! Entendeu? Até hoje se ele me 

procura ele acha que ele ainda... A gente tem alguma coisa. Eu que tenho que colocar ele no 

lugar dele. Não temos mais nada! Pra mim ele virou um amigo e ele fica sempre na esperança 

de que vai ter alguma coisa. Aí também terminei.  

Depois de um tempo eu conheci um Italiano do nada! Eu marquei um happy hour. Porque 

minha irmã trabalhou na Olivetti, e a Olivetti é Italiana. E ela e o chefe dela acabaram ficando 

muito amigo. É um japonês, aí um dia ele falou assim “oh, eu estou com 4 italianos aqui, 

vamos marcar algum lugar? Eles querem ouvir musica MPB e tal”. E como ele não tinha 

essa... Eu falei “Ah, ta bom, vou agendar!” E agendei. E daí de 4, vieram 9 italianos. Aí eu 

conheci, e foi assim, uma coisa de novela! Eu digo assim, não dá pra acreditar! Eu ainda 

estava no processo de certificação da ISO 9001 no emprego, estava numa fase super boa! 

Entrevistadora: você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa fase? 



353 
 

 

SIMONE: Nessa etapa eu já estava com 38? 38/39 é... E estava super bem! A empresa 

crescendo, conquistando ISO 9000. Mas numa dessas eu já tinha ido pra Itália muitas vezes, o 

Brasil eu já tinha conhecido. Depois daquela viagem nunca mais parei! Mas aí ele só ia ficar 3 

dias. Então nós saímos no outro dia, ele pegou meu email, me mandou no português 

italianesco. Aí minha assistente falou, olha, tem um cara te ligando aqui. E eu estava com o 

auditor, não conseguia ficar na minha mesa. Bom. Só sei que ele foi me buscar pra nós 

jantarmos, no outro dia saímos de novo, tipo, pra muitos aqui... Eu já conhecia o Terraço 

Itália. Mas fomos no Terraço Itália, aquela coisa toda romântica! Só sei que um mês depois 

ele já tinha me mandado uma passagem, aí eu já estava no México (ri muito). Era o maior 

barato! As ligações às vezes eram de madrugada, porque o fuso dele era outro. Às vezes 

quando ele ia pra argentina ele dava um pit stop em São Paulo, pra depois ir pro México. 

Assim, foi uma aventura muito legal! Muito legal! Ele é super... Mas no fim, ficou ai nesses... 

7 anos também. Mas também não deu certo. 

Entrevistadora: Então um foi 11, outro 8 e esse 7 anos. 

SIMONE: é... Então assim, eu não fico caçando, não vou atrás de nada. As coisas, acho, que 

se tiver que acontecer acontecem. Então tem gente que fica toda problemática “ai estou 

sozinha, estou sozinha”. Não é problema pra mim entendeu? Eu pelo menos acho... (ri) Tiro 

de boa! Tento viver da melhor forma possível! E viajar é a coisa mais gostosa que tem. 

Conhece gente diferente, outra cultura. Eu tive sobrinho que fez doutorado em Torino. Aí eu 

ia lá assim “ah, ele não sabe comprar carne” eu tirava uma semana, ia pra lá! “Olha 

Guilherme, vamos lá comprar carne.”.  

Entrevistadora: era só uma desculpa ne? (ri) 

SIMONE: Acho que a gente tem que ter uma desculpa! Isso é muito bom não é? (ri) 

Entrevistadora: já que a gente está falando dos seus namoros, como foi sua entrada na 

sexualidade. Como foi esse período pra você? 

SIMONE: posso te dizer que no primeiro foi tudo muito babaca né? Não era nada. Realmente 

quem me ensinou, com que foi melhor foi realmente com o cara que era casado, que era muito 

bom, também era ótimo. Não tenho... Sem nenhum tipo de problemas! 

Entrevistadora: no primeiro você tinha quantos anos? 

SIMONE: a, eu comecei a namorar ele com 13, fui até os 22... Então, Eu sempre tinha muito 

medo. Quem era do interior, ficar grávida era o Oh! Então não podia! Assim eu posso dizer 

que a gente brincava. Ia pra motel tatata... Mas posso dizer que eu não fiz nada que fosse 

como deveria ser. 

Entrevistador: olha, eu agora vou pular pra outro momento ok? 

SIMONE: Ok 

Entrevistador: Como foi seu nascimento pra família? Você quando bebe... 

SIMONE: Barbara, assim, eu acho que antigamente eles tinham os filhos, acho que as coisas 

aconteciam... Mas, se eu fui a quinta, significa que meus pais se relacionavam. Eu brinco com 
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minha mãe até hoje “você gostava da coisa ne mãe?”. O pai era bonito! Ele era um italianão 

bonito! E assim, eu me lembro quando criança, eu num quadradinho, com minha mãe na 

cozinha, eu acho que tive... Eu fui feliz de criança entendeu? Eu me lembro que a Suzy, 

minha irmã, a gente tinha um quintal muito grande. Tinha... Trepava nos pés, ela teve 

convulsão, eu me lembro dela ser levada no médico... Fazer aqueles exames que punha 

macinha na cabeça. A gente tinha uns avós que moravam em Americana, a gente sempre 

viajava de férias pra lá. Gibizinho do Maurício de Souza, a gente sempre teve acesso a essas 

coisas. Acho que até por que, pelo fato das minhas irmãs terem 10 anos de diferença, a gente 

foi pegando as coisas deles entendeu? Eu não acho que os pais mimavam tanto que nem as 

crianças são hoje, mas que tem o amor deles era claro entendeu? 

Então se tem que... Eu me lembro de uma vez só, eu criança, levar um tapa na bunda do meu 

pai, entendeu? Mas eu acho que foi bom sim! A gente tinha festinha de aniversário. Até 

encontramos agora no falecimento do irmão da minha mãe, uma menina, era uma prima 

nossa. Muito tempo que a gente não se via, e ela estava nas minhas festinhas de aniversário de 

4, de 5 anos. Eu até tenho ela no meu face. Aí a gente achou que as fotos eram nos binóculos 

ainda, daí a gente passou pra ser foto... Então assim, tinha esse cuidado de ter... Não tinha 

um... Não tinha a coisa de monte, mas eu me lembro que a gente ganhava vestidinho no final 

do ano, é.... Uniforme da escola, mas de pequenininha eu lembro que a gente ia no parquinho, 

shortinhos vermelho. Eu era peralta assim, porque essa cicatriz que eu tenho era de correr, de 

um menino correndo atrás de mim. Então a gente teve sim uma infância boa. 

Entrevistador: e escola? 

Entrevistado: sempre fomos... Todos! Sempre fomos bons alunos. Meus pais nunca foram em 

reunião, nunca receberam... Você percebe? Era assim “olha, eu trabalho, num me dê trabalho 

na escola. Estou aqui me esforçando”. Pô, meu pai tinha sorveteria, tinha uma vitrine de 

doces, nem por isso a gente atacava a vitrine, tomava sorvete a toda hora. Era aquela coisa, ou 

depois do almoço, ou depois do jantar. A vitrine de doces “olha, é nada em excesso. Uma vez 

ou outra”. A regra sempre esteve ali muito bem estabelecida. Sem duvida nenhuma. 

Entrevistador: pra você, seguir regra é tranqüilo?  

SIMONE: Tranqüilo! Às vezes eu até prefiro! Regra dentro dos seus valores está ótimo! Né? 

O lado sombrio da coisa eu já não gosto. 

Entrevistadora: eu vejo que sua família tem um vinculo forte ne? E vocês tinham muita 

relação fora? Outros vínculos além família? 

SIMONE: Sim! Até, por 13 anos... am.. Bom, na escola a gente sempre fez parte da equipe de 

vôlei, certo? Então já tinha esse relacionamento. Na cidade todo mundo te conhecia! Eu posso 

dizer que eu não tenho problema de me comunicar. Eu estou numa fila e estou conversando 

com a pessoa. É a coisa que minha mãe mais adora, é que eu converso e falo com as pessoas 

assim, numa boa. Não vou contar minha vida, mas a gente “olha lá, e tal...”, e fica, porque vai 

passar o tempo, passa mais rápido ali conversando. Os meus clientes na loja... Então assim, eu 

sempre tive amigos. Mas assim, eu nunca tive alguém... Próximo mesmo são as minhas irmãs. 

Se eu tiver que me abrir vai ser com elas. Amiga de levar pra casa, quando você mora no 

interior, cada um mora na sua casa, você tem suas amigas. Que nem: Simone! Era eu na 

esquina, atravessando a rua tinha outra Simone que tinha uma outra Simone. Então Sísi, meu 

apelido é Sísi porque eu também era Sísi. Mas sempre tivemos bastante amizade. 
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Entrevistadora: e o vinculo mais forte? 

SIMONE: Familiar! 

Entrevistadora: e a adolescência também seguiu esse mesmo ritmo? 

SIMONE: Sim! 

Entrevistadora: E mudanças do corpo? 

SIMONE: bom, eu sempre fui magrinha. Se for falar eu sofria bullying, ne? Mas isso não me 

traumatizou! Porque eu era magrela, brincava “o resto de frango!” (ri). Mas você vai fazer o 

que? E assim, o meu corpo eu acho que perto de muita menininha eu tenho o corpo muito 

bom! Não tenho problema com ele! Não tenho (ri). Me cuido , sim! Sem duvida nenhuma! 

Não faço dieta, tomo muito vinho, se eu tenho que comer pasta eu como, não tenho problema! 

Entrevistadora: e na sua primeira menstruação, a menarca, você sabia o que era? Estava 

preparada? 

SIMONE: não! Eu lembro que eu estava na escola, eu estava com uma sainha laranja e aquele 

negocio, ne? Molhado em baixo, ne? Aí a irmã mais velha que me explicou ne? Porque a mãe 

não tinha... E absorvente não era uma coisa tão normal que nem hoje. Era toalhinha, você 

tinha que usar toalhinha. Aí na aula de educação física aquela coisa horrorosa, com aquele 

shortinho que marcava tudo! Mas passado aquilo, num... Também pra mim é normal! Eu não 

sofro com cólica, nunca tive uma menstruação exagerada, nada. Faço check up todo ano! É 

tudo normal! Quando eu falei com Doutor, “oh, acabei de fazer check up, quer ver?” 

Entrevistadora: Nunca teve nenhuma doença? 

SIMONE: não! Cirurgia! Eu como boa italiana, eu achava que eu tinha um nariz grande. Ai 

eu fui numa medica... Primeiro eu fui num médico, “não, seu caso é com outro médico”. Aí 

me mandou com a Dra Vera Cardim. Não sei se você conhece ela, a Dra Vera Cardim é do 

Instituto Faces, que faz todo esse trabalho de reconstituição do rosto. Mas naquela época, há 

20 anos atrás, ela não era tudo isso ne? E ela era especialista em nariz de turco! Que é aquele 

bem assim ne? Aí eu fui com ela e ela disse “não Simone! Olha aqui o seu perfil. Você não 

tem nariz grande. Você tem o queixo pra dentro.” “Então ta! Como nós resolvemos isso” 

“Vamos marcar” “pra quando você quer” “pra julho,  é a melhor época”, eu fui em fevereiro. 

Marquei a cirurgia, ela me deu as guias, eu fiz, fui lá, fiz a operação, e 1 semana... Ok! 

Entrevistador: e como que foi? 

Entrevistado: eles quebram o queixo e encaixam com platina aqui assim (demonstra no 

próprio rosto). Aí, é tudo feito por dentro. Então eu não sentia nada. É uma cirurgia que você 

não sofre. Você só não tem sensibilidade no queixo, só isso! 

Entrevistador: a recuperação tranqüila? Podia falar? Comer? 

Entrevistado: podia falar. Comer... Não! Nos primeiros dias foi liquido... Sopinha e tal... Mas 

os pontos saiam todos sozinhos. Aí ela abaixou meu palato, porque eu usava aparelho, porque 

eu tinha mordida cruzada. Quer dizer, ela fez um... E deu um tapinha no nariz! Só um tapinha! 
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Meu pai e minha mãe não sentiram diferença nenhuma, pra você ver como a coisa foi bem 

sutil! Algo que incomoda a gente que às vezes a outra pessoa nem percebe ne? Então assim, 

com o corpo, sei lá, não tem problema não! Mas oh, vou fazer aqui (aponta para a região dos 

olhos). Todo mundo da família já fez, é uma característica isso aqui mais caidinha que é uma 

gordurinha. Ótimo, a gente resolve! Hoje tem técnica para tudo! Então, eu fiz essa, e um dia 

eu achei que estava com prisão de ventre, com gases, fui num médico, eu normalmente vou no 

Sírio. Aí tinha um moço lá morrendo! E a namorada dele falava “moça, vai demorar muito pra 

atender ele?” morrendo! E eu lá na minha né? Ele foi consultado primeiro que eu, aí quando 

eu fui o médico falou assim “É apêndice!” Meu irmão já tinha feito apêndice, meu irmão de 

pequeno né? Então ele tinha uma cicatriz enorme! Aí “a gente vai fazer alguns exames”, eu 

falei “ta, você vai de dar a guia, eu vou pra casa, marco...” aí ele “você não está entendendo, 

você vai sair aqui, por atrás de mim, já vai fazer os exames, e se for confirmado você já vai 

ser operada” (ri). Aí eu encontrei esse rapaz vindo do ultrassom ne? Daí ele no telefone “não, 

já estou indo embora, não tem nada”. E eu fiquei! (ri) Com o apêndice lá! Mas também tudo 

tranqüilo! Foi, fez por vídeo laparoscopia, então... 

Entrevistadora: quando foi que você teve essa apendicite? 

SIMONE: foi em 2012. (permanece rindo) faz pouco tempo, é! Nessa idade, né? Porque 

apendicite normalmente dá em jovem né? Mas está em surto de apendicite, porque depois um 

funcionário meu também foi operado de apêndice, a filha de um amigo também. Então assim, 

acho que está um surto aí de apendicite (ri) 

Entrevistadora: Simone, e princípios religiosos? 

SIMONE: a gente foi tudo criado no catolicismo né? Viajo, vou conhecer todas as igrejas, 

levo minha mãe a assistir missa... Mas eu vou em centro espírita, gosto da doutrina espírita, 

ela me acalma, eu acho que ela é uma coisa que é um passo. Não que o catolicismo seja... Eu 

não acredito em tudo que os padres... Mas, tem lá o seu lado bom que a gente tem que tirar 

né? De cada religião a gente tem que tirar aquilo que... né? Mas eu gosto da simplicidade do 

espiritismo. Todos nós, com exceção da minha irmã Sandra ne? E do meu irmão que não 

freqüenta, hoje até minha cunhada freqüenta e ajuda no espiritismo. Então passe, assistir 

palestra, a gente vai. 

Entrevistadora: sonhos? 

SIMONE: sonhos? Assim, diz que quando a gente vai alcançando né? Sonho de viajar. Era 

sonho né? Quando que eu ia imaginar que a gente ia conhecer Praga né? Fui! Eu acho que 

agente tem que colocar objetivo, e fazer chegar até lá entendeu? Ah, sonho em... Eu sonhava 

em trazer minha mãe pra morar pra cá, mas aí a gente viu que não deu certo, porque ela não 

veio por causa das minhas duas outras irmãs que moram no interior. Pra mim, se tiver que ser, 

conhecer alguém que... Ter uma vida... Crescer nos negócios? Ter uma outra loja? Pode ser... 

Mas, pra mim é pé no chão, entendeu? (ri). Mas tenho, acho que a gente... Com a 

possibilidade de você realizar. Nada muito... Para mim tem que ser tangível. 

Entrevistadora: Sua relação com sua mãe e sua relação com o seu pai. Como é? Como era? 

SIMONE: Eu acho que eu era mais mimada pelo meu pai. E depois que eu perdi... Tanto que 

agora o pessoal fala toquinho da mãe, porque é comigo que ela anda de braço dado. Por que 

eu sou um pouco mais forte, e ela sente segurança! Minha relação é muito boa, muito boa! 
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Quando eu era mais jovem, a gente pelo fato de ter sorveteria, e eu fui a última a sair de casa, 

eu posso dizer assim que ela nunca foi uma mãe boazinha, do tipo não faz nada. Não, dentro 

de casa tinha que ajudar, toda quinta feira era dia de fazer limpeza. Tinha que esfregar a casa, 

passar o escovão, tirar a cera velha! Todo domingo de manhã era dia de feira, tinha que... Por 

mais que eu fosse no baile, porque no interior a gente vai em baile, e chegasse tarde ela dizia 

“não você tem que ir na feira buscar as coisas pro seu pai. Né? Então ela sempre foi uma mãe 

que soube dar responsabilidade do jeito dela, né? Tanto que hoje, quando a gente sai e a gente 

fala “e aí mãe? E a Gabi? Ta levando roupa pra mãe dela lavar?”, Gabi é minha sobrinha, que 

mora aqui em São Paulo, tem máquina de lavar, mas leva as roupas para a mãe lavar em 

Sumaré, entendeu, porque não faz. Então ela não se conforma com isso, por que a gente fazia. 

Ela viajava pra... É filha da minha irmã, que é a mais fechada. Ela protege, e a filha faz ela de 

gato e sapato. Mas como um dia elas disseram “é que você não é mãe.”. Então ta! Toma que o 

filho é teu! (ri). Mas era muito bom! Eu adorava cozinhar pro meu pai. Fazia tudo que ele 

queria. Tudo de bom! E agora a gente faz pra minha mãe.  

Entrevistadora: e medo Simone? Algum medo? 

SIMONE: medo? Ai, fiquei com medo de pular de pára-quedas (ri). Eu acho que todo mundo 

tem um pouco de medo ne? Mas a gente tem que enfrentar as coisas ne? Medo de ficar 

sozinha? Perder todo mundo da família, isso eu tenho! Mas... Seria tão, que me toca ne? 

(chora). Mas, faz parte da vida não é? Bola pra frente, faz parte. Você vai sofrer mas vai 

levando! A gente vai se encontrar depois! Vai! 

Entrevistadora: Simone, e sobre sua dor, pra gente fechar? Quando surgiu sua dor lombar? 

SIMONE: foi na metade de junho, quando deu o tranco, até conseguir uma consulta... mas 

começou em junho. O corpo da gente fala, ele vai contando a história pra gente. Por que toda 

vez que eu fazia estife, eu falava pra minha personal, esse exercício depois me dá dor aqui 

(aponta coluna) Como eu tive pedra nos rins, as vezes a impressão era de que fosse.... Sabe 

quando a pedra começa a raspar. Mas eu sabia que não era pedra nos rins por que eu faço 

check up e não tinha nenhuma situação dessas. Mas não preste atenção sabe? Mas que tinha, 

tinha. E foi no momento que eu dei aquele tranco e que realmente parou! E eu fiz totalmente 

errado! Porque a gente pôs gelado e na verdade tinha que por quente. Mas assim, resistir a 

dor, é isso que falo. Depois que você teve pedra nos rins, tem coisa que não parece que é dor. 

Tanto que no apêndice pra mim aquilo era uma dor totalmente suportável, entendeu? (ri) Vale 

a experiência entendeu? Quando existe a mudança de exercício, muitas vezes quando a perna 

dói muito por que foi atividade física mesmo, eu falava pra ela “isso me tensiona”, porque eu 

durmo pior, por que eu não consigo me mexer, e ela falava “toma um relaxante”, mas como 

eu nunca fui de ficar tomando remédio... Eu nunca levei isso a sério, aí o Dr João me deu um 

Miosan e realmente me relaxou, me relaxou aqui (aponta pescoço e lombar). Por que 

massagem, eu sempre fiz massagem, então eu precisava de um remedinho. Mas ele me 

receitou de 10, e como eu nunca tomei ele falou “começa cortando no meio”. Daí eu falei pra 

ele “doutor, tem este aqui de 5, ao invés de comprar o de 10 eu vou comprar o de 5”, e estou 

tomando! 

Segunda gravação: 

Entrevistador: e me fala um pouco mais da sua dor 
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SIMONE: Barbara, na verdade eu sinto que eu tenho enxaqueca. Né? Conversando com o 

Doutor Amadera, que tinha visto ele num programa de TV, que falou que o fato da gente 

tensionar aqui (aponto coluna) desencadearia enxaqueca. E é uma dor de enxaqueca muito! 

De ficar deitada! Não consigo raciocinar. Então assim, faz muito tempo que eu fiquei sabendo 

que eu tinha uma artrose aqui na cervical. Então referência pra mim é dor de enxaqueca, 

certo? Eu não consigo ter outra, eu tenho sensibilidade a luz, ânsia, e eu tomo um remédio que 

chama Naramig, que eu deito e acordo como se nada tivesse acontecido. Então eu tenho essa 

solução pra mim. Agora, ele me deu uma série de exercícios para que minha personal faça 

comigo, ne? Então de julho pra cá minha quantidade de enxaqueca diminui muito. Assim, de 

eu ter 2 vezes por semana e agora tenho 1 a cada 15 dias, desde que comecei o tratamento. 

Então eu tomo Miozan pra dormir, que é uma forma de relaxar, porque eu tenciono de mais 

aqui. E só! E faço exercício! Eu ando bastante, ele pediu pra alongar bastante, aqui no 

pescoço... E para mim, isto está sendo ótimo! (ri) 

Entrevistadora: Tempo de tratamento? 

SIMONE: estou indo pra 3 meses. Estou com ele desde junho. 

Entrevistadora: foi primeira vez que você fez tratamento de dor? 

SIMONE: foi, eu não tenho... não sou uma pessoa que fico atrás de nada. Era uma dor de 

enxaqueca que realmente era muito grande. E volto a te dizer, eu só fui lá por causa da 

lombar. Porque eu tinha visto a entrevista dele na televisão, mas não tinha marcado nada. Mas 

quando eu travei na lombar eu tive uma fissura, aí eu marquei.  

Entrevistadora: e me explica sobre essa fissura 

SIMONE: eu travei! Assim, toda vez que eu fazia um exercício chamado estife, eu ia dormir e 

acordava com um mal estar e achava que era muscular entendeu? E eu sempre falava pra 

minha personal “toda vez que eu faço atividade física, que você troca algum exercício e eu 

fico dolorida de mais, eu tenho enxaqueca no dia seguinte.”, porque se não era no dia 

seguinte, era no dia posterior. Por quê? Por que o corpo começa a liberar acido lático, e você 

fica, ne? Então você vai se mexer dói, você faz isso dói. E eu falava “eu tenho enxaqueca, eu 

tenho enxaqueca” e ela “não, imagina, não”, e eu “eu tenho enxaqueca, e é relacionado a 

isso”, e aí acho que foi por isso que ele me deu esse relaxante. Certo? Então diminuiu a carga 

da atividade, então porque como a gente já faz atividade há 10 anos, então não tinha moleza 

(ri). E ela punha carga, punha carga. Por que ela falava “você, com essa carga aqui você fazia 

adaptação”. Ne? Então agora ela diminuiu a carga, eu ainda não faço exercício de 

levantamento, em fim. Ai um dia eu fui desconectar o meu celular da tomada e na hora que fiz 

assim eu travei. Mas travei de ficar torta! Aí eu estava do lado da minha cama, aí eu fui 

deitando, deitando, porque ela não é mole, fui deitando, fiquei reta, consegui levantar. Aí fui 

na sala e falei com minha irmã, ela pôs gelol. Depois eu descobri que foi errado, a gente tinha 

que esquentar e não gelar. E aí eu marquei com ele já aquela semana. Porque já não tinha 

mais jeito. Ficou meio duro, e tal tal tal... Tomei Profenide que eu tinha em casa porque eu 

achava que se fosse alguma inflamação Profenide ia resolver, e melhorou. Então eu fui lá fiz, 

e então eu tive dor, com a fissura eu tive dor.  

Entrevistador: e você já vinha sentindo essa dor na lombar? Nesta vez você travou, mas já 

tinha sentindo dor outras vezes? 
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SIMONE: então, eu sentia, mas eu achava que era relacionado a atividade física, mas não que 

tivesse alguma coisa. Não levei realmente a essa... A gente sempre falava a, a gente precisa 

fazer exercício porque é uma questão de postura. A barriga você traz com o ombro pra cá. 

Trazer o ombro pra cá pra diminuir a postura e a sua barriga ne? Então a gente sempre fazia 

exercício de fortalecimento das costas. Costas e abdominal. Mas aí fazia todos os outros 

também, que é atividade para respiração, condicionamento físico ne? Então, era tudo de 

pouquinho. Nada exagerado, a não ser os pesos. Aí eu até brincava com ela, porque como ela 

faz parte dessas equipes que levanta muito peso, eu não quero ficar igual a você, não quero. 

Mas numa boa. Tanto que essa semana ela que me pediu o telefone do Doutor, porque está 

com dor. Por quê? Ela levanta muito peso. Ne?  

Entrevistador: você percebe, ou percebeu, porque a dor lombar está regulada ne? 

SIMONE: sim! 

Entrevistadora: antes dos tratamentos você percebia sua dor lombar em outros momentos ou 

via relacionada aos exercícios? 

SIMONE: via relacionada aos exercícios.  

Entrevistadora: e a enxaqueca? 

SIMONE: eu via relacionada à ou ao que eu comia, porque eu gosto de vinho, e às vezes eu 

relacionava ao que eu comia. E às vezes a atividade física com relação a realmente ficar 

dolorida entendeu? Por que, às vezes quando você não faz um dia, faz no outro, você fica um 

tempo, então na hora que você volta o corpo dói mais ainda ne? Então eu sempre vi a 

enxaqueca ou a comida ou ao fato deu estar próxima a menopausa, porque sempre quem am... 

Quem receitou Naramig foi minha ginecologista, certo? Que é obstetra também. E eu passei 

por um... Dos nervos é? Um médico? 

Entrevistadora: Neurologista? 

SIMONE: Neurologista! Por que, que teve uma oportunidade ela me deu um remédio que eu 

li na bula e era pra quem tornava ataque epilético... Aí eu falei, não! Essa não sou eu! Naquele 

dia que eu tomei aquele remédio eu não era! Como se eu tomei um só. Ai quando eu voltei da 

consulta ele falou “então passa nesse médico”. Aí eu fui, aí ele explicou que realmente quem 

tem enxaqueca tem 3 tipos de tratamento, então eu estava levando a questão hormonal... Aí 

ele falou “pode contar com o Naramig”, porque o Naramig, hoje, eu percebo que aqui começa 

a dolorir, eu já tomo! Pra não vir a crise forte! Então, assim, foi uma coisa que, se acostumou 

com aquilo. Eu estava vivendo... Eu tinha meu remédio. Mas eu sabia que se eu continuasse 

tomando ele da forma como eu estava, ele já não ia fazer efeito. Porque ele tinha explicado, 

não tome analgésico, a pior coisa para enxaqueca é tomar analgésico. E aí, até tanto que 

minha irmã fica brava porque eu tomo Naramig, por que pra ela da palpitação, dá arritmia. E 

Eu não, eu tomo e vou dormir boa! Mas eu prefiro do que ficar tomando analgésico. Porque 

não vai me resolver. Ne? Mas eu passei então por uma neurologista. 

Entrevistadora: daí só quando você teve esse travado na lombar é que você conseguiu resolver 

a sua enxaqueca! Acabando sendo duas boas coisas ne? 

SIMONE: Aí eu falei pro Doutor “matar o coelho com uma cajadada só!”.  
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Entrevistadora: e suas dores? Tanto a enxaqueca quanto a lombar, se tiver alguma diferença 

neste sentido você pode falar também, pra você elas têm algum sentido, significado? 

SIMONE: o fato deu tencionar aqui, e levar pra enxaqueca, pra mim tem o significado de que 

a vida está me dizendo assim “relaxa!” (ri). Entendeu?  Agora, a lombar não me leva a nada. 

Não tem significado. Pra mim, não tem.  

Entrevistadora: E o seu tratamento? O que ele significa pra você? 

SIMONE: ah, um alívio! Um alivio (ri). 

Entrevistadora: e como você encara o tratamento dessas dores? 

SIMONE: eu sou uma pessoa que, eu sigo! Eu não duvido. Eu faço o que me pedem ne? 

Então assim, po, eu encaro que se tem alguém pra me ajudar, e está me ajudando... Então 

ótimo! Porque eu sei que tem gente que vai e “ah, não, mandou fazer isso mas eu não vou 

fazer”. Não, eu não sou assim. Em casa, aliás, desde o meu pai a gente segue direitinho, ne? 

Quando eu não tomei mais aquele remédio foi porque aquilo não me fez bem! Certo? E eu 

acho que aí sim, “ah, não fez bem”, você vai, e conversa, numa boa. Porque realmente eu 

acho que um remédio as vezes dá certo para você, e pode não dar pra mim. Dependendo do 

que você tem. 

Entrevistadora: e tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre suas dores? 

SIMONE: não, acho que eu falei tudo, viu Barbara? 

Entrevistadora: na sua história de vida você tem alguma doença que foi marcante? 

SIMONE: não, eu me lembro que de pequena eu tive sarampo e varicela junto. Só! Num tive 

nada... Quem teve doença, doença! Essa minha irmã que mora comigo ela tinha convulsão de 

pequena ne? E era como se fosse assim “oh, fica boa porque seu pai e sua mãe estão correndo 

com ela” né? (ri). Mas nunca, nunca tive nada, nada, nada! Graças a Deus 

Entrevistadora: fez tratamentos psiquiátricos, psicológicos? 

SIMONE: não, não. Não que isso me fale assim “Ah, eu não!”... Que nem minha segunda 

irmã, a gente acha que ela precisa de acompanhamento. Ela não sabe lidar com as coisas da 

vida dela. Então a gente aconselha pra ela procurar. Mas imagina, pra ela é uma coisa “eu não 

sou louca!”. Mas a gente explica, até uma vez a minha irmã falou assim “eu já fiz!”, mentira! 

Mas pra dizer pra ela “é uma coisa muito normal, você vai ter alguém pra você conversar, que 

não seja alguém da tua família, mais nada”, né? Trata com naturalidade. Não é uma questão 

de loucura. 

Entrevistadora: Ok Simone, é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? 

SIMONE: não, acho que é isso. 
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Folha de análise do TAT 

 

 

História n.o: 1     Figura no. 1 

1. Tema: GABRIEL E O VIOLINO 

T. LATÊNCIA: 0 

T. HISTÓRIA :  32’’ 

 

HISTÓRIA: 

É um violino que ele esta vendo ne?  

Ou isso também você não pode me dizer?  

É! mas é... 

O nome do personagem é Gabriel e a família sempre gostaria que ele aprendesse a tocar um 

instrumento musical. E um dia, vendo Andre Rieu na televisão, ele resolveu que iria tocar o 

violino. Começou, fez as primeiras aulas, começou a tocar um pouquinho para a família, mas 

com o tempo ele percebeu que não era o violino que ele mais gostava, e ficou nessa indecisão 

do que falar para a família. 

Ele está num momento pensativo, até que ele chegou e falou que o que ele gostaria, queria 

tocar teclado.  

 

Na verdade eu estou contando isso, mas Isso aconteceu com minha sobrinha, Gabriela, que de 

pequena começou a tocar o violino, e aí ela falou pra mãe que queria tocar teclado e aí não 

continuou nem um nem o outro. 

 

Inquérito: 

E o Gabriel? Ele continua algum dos dois? 

- Não continua nem um  nem outro. 

Porque que você acha que pro Gabriel foi difícil essa decisão sobre o que que ele ia falar 

pra família? 

-Porque a família sempre espera algo da gente, e dele, ne? E de repente por não ser um 

instrumento fácil, ou até barato para se aprender gostaria que tivesse continuado. É a 

expectativa que cria ne?  

Gabriel está em que fase da vida dele? 

- Está com 9 anos 

E como ele vai se sentir com a decisão de não ter tocado nem um nem outro? 

- Com 9 anos é uma coisa passageira, vai se sentir incomodado, mas depois nem vai mais 

lembrar. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

É um violino que 

a criança está 

vendo 

O nome do 

personagem é 

Gabriel 

A família gostaria 

que ele aprendesse 

a tocar um 

instrumento 

Situação em que 

alguém decide fazer 

uma atividade por ter 

expectativas de que a 

vida é como a 

realidade fantástica da 

televisão e para atender 

as expectativas de seus 

pais. Mas se depara 

com a realidade da 

“A família gostaria que ele aprendesse a tocar 

um instrumento musical.”  

- Crença de que a família tem uma expectativa 

sobre ela 

 

“Vendo Andre Rieu na televisão ele resolveu 

que iria tocar violino.” – necessidade de 

espelhar-se em algum símbolo da fantasia para 

tomar suas decisões. Coloca na vida real 

expectativa de que seja como a vida irreal, 
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musical.  

Vendo Andre a 

Rieu na televisão 

ele resolveu que 

iria tocar violino.  

Fez as primeiras 

aulas, tocou um 

pouquinho para a 

família, mas com 

o tempo percebeu 

que não era o 

violino que ele 

mais gostava. 

 Ficou indeciso do 

que falar para a 

família. 

Ele está num 

momento 

pensativo. 

Até que falou que 

queria tocar 

teclado.  

 

atividade, 

decepcionando-se. Ao 

perceber que não gosta 

da atividade se coloca 

a necessidade de uma 

decisão de sua parte, 

preocupando-se com a 

expectativa da família. 

Nesta ocasião opta por 

mudar a atividade. 

 

Família tem uma 

expectativa sobre sua 

vida 

 

Se a família tem uma 

expectativa, você deve 

tentar atendê-la 

 

Se você não consegue 

atender a expectativa 

da família, pensa em 

um modo de dizer para 

eles sem que isso os 

decepcione 

 

Opta por tentar uma 

atividade semelhante, 

ainda desejando 

atender a expectativa 

da família 

 

Ao se decepcionar duas 

vezes com a atividade 

escolhida, desiste das 

atividades. 

fantástica (cinema, televisão, teatro, 

literatura...). - idealização 

 

“Tocou um pouquinho para a família” - 

Necessidade de atender as expectativas da 

família 

 

“Mas com o tempo percebeu que não era o 

violino que ele mais gostava.” - Quando tem a 

atividade da vida real acontecendo, decepciona 

sua expectativa de que a vida é sempre como 

na fantasia. Conflito entre a realidade e o 

imaginário. 

 

“Ficou indeciso do que falar para a família” – 

Dificuldade em fazer escolhas. Necessidade de 

escolher entre seu desejo e o desejo de sua 

família – Sua preocupação continua sendo de 

atender as expectativas de sua família. 

 

“Até que falou que queria tocar teclado.” – 

Opta por uma opção entre seu desejo e o 

desejo da família. 

 

“E aí não continuou nem um nem o outro.” – 

Dificuldade em dar continuidade a suas 

atividades pessoais, pois não as escolhe por si 

mesma, mas pensando em atender as 

expectativas da família. 

 

Repete sempre histórias de sua família, o que 

pode apontar dificuldade de romper com estes 

laços para trilhar sua própria história. 

 

Utiliza-se da racionalização ao explicar porque 

está contando esta história 

 

2. Herói:  

Idade: Criança – 9 anos            Sexo: Masculino        

Vocação: atender as expectativas da família 

Interesses: fazer o que gosta  Traços: indecisão, reflexão  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: reflexivo, consciente de 

seus desejos 

3.  Necessidades comportamentais do herói: atender às expectativa da família (A 

família gostaria que ele aprendesse a tocar um instrumento musical. Vendo Andre Rieu na 
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televisão ele resolveu que iria tocar violino); tomar decisões (ele resolveu, ficou nessa 

indecisão) 

Influência dinâmica: desejo de não desapontar a família; desejo de ser autônoma, 

independente, responsável por suas escolhas podendo assim realizar aquilo que 

deseja e que ao mesmo tempo atende as expectativas da família; 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: família; Andre Rieu; tocar 

teclado. 

Implicando necessidades de ou para: ter a família sempre como referência; ter 

um ídolo em quem se inspirar; mudar de foco e fazer escolhas que atendam suas 

expectativas e a da família. 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:-  

4. Concepção do ambiente: reflexivo, incômodo. 

5.  Figuras percebidas como: 

c. Fig. Parentais (m: x f: x   ) são vistas como: expectantes       e a reação 

subjetiva é: buscar atender a expectativa 

d. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

e. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: Atender a expectativa da família X realizar aquilo que gosta; 

terminar uma atividade com desprazer X abandonar atividade pela metade  

7. Mecanismos de defesa: projeção; racionalização; idealização 

8. Ansiedades: medo de desapontar; incapacidade de continuar as tarefas. 

9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: boa 

 

 

HIstória n.o: 2     Figura no. 2 

1.Tema: A VIAGEM A TOSCANA 

T. LATÊNCIA: 0 

T. HISTÓRIA: 1’10’’ 

 

HISTÓRIA 

Nossa eu to na toscana 

(Demora mais 15 seg) 

A personagem que esta com o livro se chama Sônia, ela é professora e um dia ela teve a 

oportunidade de conhecer a Itália. Aí ela ficou hospedada num hotel fazenda onde tinha toda a 
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plantação de uva que estava bem na época da colheita. Ela pensava muito na nora, que estava 

grávida, pois seria sua primeira netinha. Ela é uma personagem, a Sonia, que gosta muito de 

estar em lugares que (bom, quem não gostaria ne?) como esse. Foi uma viagem muito 

enriquecedora pra ela. 

Como eu te disse que não sou muito criativa: Sonia é minha Irma, realmente ela é professora, 

realmente ela foi pra Toscana. A gente ficou num hotel fazenda, na verdade é na região do 

Chianti, né? E que você passeava no meio dos parreirais, no meio das uvas.  

Bonita a imagem. 

 

Inquérito: 

Quer acrescentar alguma coisa? 

- não tem o final ne? Ela foi, e voltou para sua cidade. É... Como que fala? E passou para todo 

mundo toda a viagem que ela teve, com as fotos. E ficou muito feliz por ter tido essa 

oportunidade. 

Essa minha Irmã é criativa. E veio isso porque ontem a gente estava no hospital, o marido 

dela foi fazer um cateterismo e a gente ficou lá esperando... E eu estava com o Ipad e as fotos 

da viagem estavam lá. Então era uma memória de ontem pra hoje! Saí do hospital meia noite. 

Mais alguma coisa? 

-A imagem me remete muito a coisas de passado, que eu não vejo essa liberdade que a gente 

tem hoje. Por exemplo, ah, a gente bebeu um vinho... eu não consigo enxergar isto aqui, eu 

vejo uma coisa muito... Que não tinha essa liberdade! 

A Sônia está sozinha na viagem? 

- Não, a Sonia está com suas irmãs e seu irmão Gino. Apesar do Gino não ter ido! 

Algum desses da imagem são os irmãos? Ou são outros personagens?  

- O rapaz da imagem é o Gino. Certo? Pra mim, a lembrança da mulher grávida é a nora dela. 

A mulher grávida é a nora dela. É como se a imagem fosse uma recordação. A única coisa é 

que na verdade a nora dela ainda não estava grávida quando ela viajou. 

E quantos anos você acha que a Sônia tem nesse período? 

- Nessa época aqui ela está com 45 anos 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Se sente na Toscana. 

A personagem que 

esta com o livro se 

chama Sonia 

Ela é professora 

Teve a oportunidade 

de conhecer a Itália.  

Ficou hospedada 

num hotel fazenda 

onde tinha toda a 

plantação de uva  

A plantação de uva 

estava na época da 

colheita.  

Sonia pensava muito 

na nora que estava 

grávida, pois seria 

sua primeira 

netinha.  

É uma personagem 

Situação em que uma 

mulher, de profissão 

definida, tem a 

oportunidade de fazer 

uma viagem. A viagem 

é uma ocasião em que 

pode pensar sobre sua 

vida e isto é muito 

enriquecedor para a 

pessoa. 

 

Se a profissão está bem 

resolvida surge a 

oportunidade de viajar. 

 

Se viaja, pode refletir 

sobre sua vida. 

 

Ao pensar na vida, 

pensa na possibilidade 

“ela é professora e um dia ela teve a 

oportunidade de conhecer a Itália” – 

Projeção da situação profissional bem 

resolvida 

 

“Plantação de uva que estava bem na época 

da colheita” – modo inconsciente de 

demonstrar que está preocupada com sua 

maturidade física – Sua idade está 

avançando e ela “não deu frutos” – não 

engravidou – Pode se tratar da relação com a 

maturidade e com a maternidade 

 

“Ela pensava muito na nora, que estava 

grávida, pois seria sua primeira netinha” – 

pensamento sobre a maternidade – 

comparação com quem é mais jovem e ainda 

pode gerar um(a) filho(a). 

 

“Foi uma viagem muito enriquecedora pra 
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que gosta muito de 

estar em lugares 

como esse.  

Foi uma viagem 

muito enriquecedora 

pra ela. 

de gerar vida. 

 

Gosta de ter a 

oportunidade de estar 

na condição de pensar 

na vida. 

 

Se pode pensar na vida, 

isto é enriquecedor 

para si. 

ela.” – pode demonstrar que a importância 

para ela de tratar e pensar sobre a 

maternidade. 

 

Repete sempre histórias de sua família, o que 

pode apontar dificuldade de romper com 

estes laços para trilhar sua própria história. 

 

Utiliza-se da racionalização ao explicar 

porque está contando esta história. 

 

2. Herói:  

Idade: Adulta – 45 anos           Sexo: feminino  Vocação: ser professora 

Interesses: viajar, ser avó 

Traços: reflexiva  

Habilidades: ser professora 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: profissional, pensativa 

3. Necessidades comportamentais do herói: pensar na nora grávida; enriquecer 

Influência dinâmica: dificuldade em perceber sua idade, encarar sua 

impossibilidade de engravidar, ver-se enquanto mulher que não engravidou, 

refletir sobre este assunto; desejo de evoluir na vida.  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: plantação de uva na época 

da colheita 

Implicando necessidades de ou para: ela mesma perceber que sua vida está 

madura, na hora de colher os frutos. Mas não tem filhos. 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: homem; cavalo. 

Implicando necessidades de ou para: ter um companheiro – não encontrou ainda 

alguém com estar, está envolta pela figura feminina – pai morreu, não tem 

companheiro, mora com a irmã. 

4. Concepção do ambiente: familiar, gostoso, enriquecedor, bonito 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:X ) são vistas como: geradora de vida e a reação 

subjetiva é: pensar sobre 
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6. Conflitos subjetivos: maternidade X realização profissional; viver uma vida de mais 

velha/madura X aproveitar a vida como uma jovem 

7. Mecanismos de defesa: projeção, racionalização  

8. Ansiedades: envelhecimento, impossibilidade de gerar filhos 

9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o:3     Figura no. 3 

1. Tema UM DIA NA VIDA DE JOSÉ – O CASTIGO DE JOSÉ 

T. LATÊNCIA: 25’’   

T. HISTÓRIA :  2’10’’ 

 

HISTÓRIA 

Essa para mim é uma imagem triste, de alguém isolado, mas ao mesmo tempo é alguém que 

pode estar dormindo. 

Não sei reconhecer o personagem para dar um nome para ele. Já disse que é ele então acho 

que é um homem. Nossa, não me vem nada em mente pra falar sobre essa imagem. Realmente 

eu só acho que é alguém que se isolou e que pode estar dormindo ou chorando. É. Se eu falar 

assim, am... Maria brigou com Jose que se isolou no quarto para chorar.   

Não sinto conteúdo nela.  

 

Inquérito: 

- Essa foi difícil! Se eu tivesse colocado o titulo como sonhando eu poderia ter feito uma 

história mais feliz. Então vou colocar o título sonhando e vou falar que... eu não tinha dado 

nome ao meu personagem no início ne? Agora meu personagem se chama Pedro, que após um 

dia com muitas brincadeiras se divertindo, ele caiu no sono e sonhou com o dia agradável e 

feliz que ele teve com seus primos, e realmente ficou cansado de mais. Até que sua mãe o 

acordou para tomar banho, e todos, no final do dia, sentados a mesa para um jantar agradável 

em família. O sonho de Pedro era que um dia ele pudesse sair daquela cidade pequena e 

conseguir um trabalho numa grande cidade. Sonho esse que com o passar do tempo ele 

conseguiu, proporcionando a todos uma vida melhor e feliz. 

 

Inquérito desta segunda história: 

Pronto, essa teve começo meio e fim! 

Porque você acha que José poderia ter se isolado? 

- Porque na figura ele está só 

Mas você acha que alguma coisa teria levado ele a estar só? 

- O fato de repente dele estar triste. Porque na figura, ele não é um adulto. Pra mim, eu vejo 

mais uma criança. Então ou ele brigou com alguém, ou ele esta de castigo. O título podia ser 

O castigo de José ao invés de um dia na vida de José.  

Ai que malvada hem? 

Mas é só pelo fato dele estar sozinho. 

No caso, sendo uma briga entre Maria e José, qual poderia ser o motivo da briga? 

- Maria pode ser a mãe, e José pode ter desobedecido. Por isso ele pode estar de castigo, e esta 



367 
 

 

triste por isso. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

É uma imagem 

triste, de 

alguém 

isolado.  

Ao mesmo 

tempo é 

alguém que 

pode estar 

dormindo. 

Não sabe dar 

um nome para 

ele 

Acha que é um 

homem.  

É alguém que 

se isolou e que 

pode estar 

dormindo ou 

chorando.  

Maria brigou 

com Jose  

José se isolou 

no quarto para 

chorar.  

Não sente 

conteúdo nela.  

 

Situação em 

que mãe briga 

com filho. 

Filho se isola, 

ficando triste 

ou dormindo. 

 

Quando 

alguém fica 

triste – se 

isola 

 

Se Alguém 

fica triste, 

pode ficar 

dormindo 

para a vida 

 

Se está 

isolado é 

porque está 

dormindo ou 

chorando 

 

Quando 

alguém briga 

com ela , se 

isola para 

chorar 

“Essa para mim é uma imagem triste, de alguém isolado, 

mas ao mesmo tempo é alguém que pode estar dormindo.” 

– Talvez Simone se perceba dormindo para a vida, por isso 

sem companhia. Demonstra sentir-se isolada. 

 

Negação da realidade quando essa é triste.  Criação de uma 

nova realidade feliz, sem problemas e conflitos. 

 

“Não sei reconhecer o personagem para dar um nome para 

ele.” – demonstra resistência o que significa que está 

mexendo em alguma área difícil para Simone 

 

“Já disse que é ele então acho que é um homem.” – 

projeção – projeta em outro sexo para disfarçar que a 

história diz de si mesmo. 

 

“Nossa, não me vem nada em mente pra falar sobre essa 

imagem.” “Não sinto conteúdo nela” - demonstra 

Resistência, provavelmente, ao sofrimento, pois está 

sempre tentando afirmar que está tudo bem e que tudo 

acabará bem (tanto na entrevista quanto no TAT) – 

dificuldade em ver que tem coisas que são difíceis, 

sofridas. 

 

“Se eu falar assim, Maria brigou com Jose que se isolou no 

quarto para chorar.” – isola-se quando está sofrendo. 

 

No inquérito: 

“Agora meu personagem se chama Pedro, que após um dia 

com muitas brincadeiras se divertindo, ele caiu no sono e 

sonhou com o dia agradável e feliz que ele teve com seus 

primos, e realmente ficou cansado de mais.” - resistência a 

tristeza, pois na oportunidade do inquérito nega de 

imediato a primeira história, e nega a tristeza, colocando 

que foi uma coisa feliz que aconteceu 

 

2. Herói:  

Idade: criança           Sexo: masculino  Vocação:  Interesses:  

Traços: tristeza, isolamento, cansaço  

Habilidades: chorar, isolar-se 

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: triste, isolado, cansado, 

masculino 

11. Necessidades comportamentais do herói: chorar; isolar-se; dormir 
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Influência dinâmica: dificuldade em expressar tristeza; estar triste por não ter 

realizado o que a mãe queria; dificuldade em “acordar” para a vida, encarar a vida 

de verdade.  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: Maria (mãe) 

Implicando necessidades de ou para: atender as expectativas da mãe 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: arma  

Implicando necessidades de ou para: enxergar as coisas difíceis e más da vida, 

ser mais realista 

12. Concepção do ambiente: triste, parado, sem conteúdo 

13. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:X  ) são vistas como: desapontadas, bravas         e a 

reação subjetiva é: chorar e isolar-se 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

14. Conflitos subjetivos: ser feliz X ver a realidade 

15. Mecanismos de defesa: negação, anulação, isolamento, repressão 

16. Ansiedades: tristeza, desaprovação  

17. Adequação do superego: rígido 

18. Integração do ego: razoável 

 

 

História n.o: 4     Figura no. 4 

1. Tema: AMORES SEPARADOS 

T. LATÊNCIA: 3’’ 

T. HISTÓRIA: 1’35’’ 

 

HISTÓRIA: 

Parece um casal de Hollywood né? 

Esse é um casal de namorados, a Alice e o Lanzone, que viveram uma historia de amor muito 

bonita. Ele era um Italiano, tem traços de italiano, que veio para o Brasil, na cidade do 

interior, que não é Brotas, é São Carlos. Mas com o passar do tempo a vida de cada um fez 

com que eles tomassem rumos diferentes. Mas era um casal apaixonado. 

 (Fica olhando a imagem.) 

 

Você percebe? Eu não consigo contar uma historinha muito grande... 

 

Inquérito: 

- Nossa, que difícil dar um título para isso. Me vêm a palavra amor, mas eu queria ligar com 

alguma coisa. Essa é uma historinha que também teve começo meio e fim. 
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O que seriam estes rumos diferentes que eles tomaram? 

- Lanzone foi enviado pela empresa que ele trabalhava para uma cidade distante, e isso fez 

com que eles se separassem. 

Como foi para os dois essa separação? 

- A separação foi difícil, mas cada um seguiu sua vida. E quem sabe um dia... A gente viu 

outro dia, um casal separado há 60 anos se encontrou novamente. Então sei lá, pode 

acontecer! 

Não compara com a minha vida não!!  Porque Maria Alice é minha Tia, Lanzone era o 

namorado dela mesmo, mas o que separou mesmo foi um acidente de carro. Mas eu não 

queria por um final triste. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Parece um 

casal de 

Hollywood 

É um casal de 

namorados, a 

Alice e o 

Lanzone 

Viveram uma 

historia de 

amor muito 

bonita.  

Ele era 

Italiano 

Ele veio para 

o Brasil, na 

cidade do 

interior 

A cidade não é 

brotas, é São 

Carlos. 

Com o passar 

do tempo a 

vida de cada 

um fez com 

que eles 

tomassem 

rumos 

diferentes.  

Era um casal 

apaixonado. 

Situação em que 

um casal de 

namorados vive 

uma bela história 

de amor e vida 

de cada um toma 

rumos diferentes 

e por isso a 

relação acaba, 

mas os dois são 

apaixonados um 

pelo outro 

 

Se um casal vive 

uma história de 

amor, a vida de 

cada um tomará 

rumos diferentes 

 

O amor não é 

suficiente para 

ficar junto, as 

interferências da 

vida, do destino, 

podem separar 

um casal que se 

ama. 

 

Se a vida de 

cada um toma 

rumos 

diferentes, então 

a relação 

acabará, mesmo 

se forem 

apaixonados um 

pelo outro 

“Parece um casal de Hollywood né?” – Dificuldade em 

encarar a realidade - nega a realidade, transformando a 

vida em fantasia (cinema, música, história) – Resistência 

ao sofrimento 

 

Corrobora com a resistência ao sofrimento o fato de que 

não vê mulher ao fundo – nega a presença de um terceiro 

na relação. – Isto pode remeter a dificuldade na relação 

triangular (pai, mãe, ela) 

 

“Ele era um Italiano, tem traços de italiano, que veio para 

o Brasil, na cidade do interior, que não é brotas, é São 

Carlos” – Necessidade de negar que não se trata de sua 

origem – o que pode demonstrar modo inconsciente de 

dizer que esta prancha evocou dificuldades primárias, o 

que corrobora a hipótese de dificuldade na relação 

triangular (pai, mãe, ela) – Mecanismo de defesa: 

Negação 

 

“Mas com o passar do tempo a vida de cada um fez com 

que eles tomassem rumos diferentes. Mas era um casal 

apaixonado” – Dificuldade em lidar com a ausência de 

um companheiro, já que se apaixonou tantas vezes, mas 

nenhuma das vezes a paixão foi o suficiente para manter.  

Pelo menos é assim que ela conta. 

 

Inquérito:  

“Não compara com a minha vida não!! Porque Maria 

Alice é minha Tia, Lanzone era o namorado dela mesmo, 

mas o que separou mesmo foi um acidente de carro.”  - 

Repetição da história familiar – dificuldade em escrever 

sua própria história – sua vida permanece fechada ao seio 

familiar. Dificuldade em criar novos rumos e viver sua 

vida independente da família de base  

 

“Mas eu não queria por um final triste.”- Resistência ao 

sofrimento. Fuga 
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Utiliza-se da racionalização no inquérito quando pede 

que não compare com sua própria vida, e explica que diz 

respeito à vida da tia 

 

2. Herói:  

Idade: Adultos Sexo: masculino       Vocação: namorar  

Interesses: viver uma história de amor 

Traços: fantasia, fuga da realidade,    

Habilidades: namorar, viver uma história bonita, tomar rumo, seguir a própria vida 

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: apaixonado, bonito 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: viver uma história de amor bonita; tomar 

rumos diferentes 

Influência dinâmica: dificuldade em ter um companheiro; dificuldade em 

compartilhar a vida com um companheiro. 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: Hollywood 

Implicando necessidades de ou para: viver uma história de cinema 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: mulher ao 

fundo. 

Implicando necessidades de ou para: dificuldade em perceber os problemas e 

dificuldades da realidade afetiva e profissional, e principalmente os próprios 

problemas e dificuldades. 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:X   ) são vistas como: apaixonada, mas diferente dele      

e a reação subjetiva é: tomar rumo diferente 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: seguir o rumo da sua vida individual X permanecer em um 

relacionamento e dividir sua vida 

7. Mecanismos de defesa: projeção, formação reativa; repressão; Negação; 

racionalização  

8. Ansiedades: rompimento, perda do objeto de amor 

9. Adequação do superego: Flexível 

10. Integração do ego: Boa 



371 
 

 

História n.o: 5     Figura no. 6 

1. Tema: DIVÃ 

T. LATÊNCIA: 22’’ 

T. HISTÓRIA: 2’ 

 

HISTÓRIA: 

Eu li, O Divã... Ahn...Como é que chama? Daquele? Acho que é Divã o nome do livro... 

Falava muito de Jung, de... não que seja psicóloga, nada... Mas era livros de história. Mas 

aqui, ele aparenta ser um psicólogo (ri) dos tempos antigos conversando com uma paciente. 

Eu não sei por que isso me levou a isso. 

Ela tinha problemas de relacionamento na família, e foi procurar... Relacionamento, não, ela 

tinha visões e ela foi procurar. Mas no meio de tudo isso se não me engano, tinha uma questão 

de amor pelo próprio médico.  

Mas isso é uma foto de antigamente daqueles filmes de romance ne? (ri) 

 

Inquérito: 
Aqui, nossa! Veio realmente esse livro. Eu não sei se você leu  ‘A cura de Schopenhauer’, 

‘Divã’, é do mesmo escritor. Isso me levou até ler... Tem ‘Quando Nietzsche chorou’. Me 

levou até a comprar o livro da vida de Nietzsche. Mas é uma leitura muito difícil. Então 

quando era uma história pra mim era melhor. Mas quando ficou muito naquela coisa da vida 

do Nietzsche, aí eu já não consegui levar adiante. Mas então, gozado porque, a gente faz o 

personagem ne? A gente cria ele na cabeça conforme a descrição. E ele me levou! Mesmo 

com esse cachimbo aqui na boca, eu não sei por que que ele me levou a isso. Mas aí não ficou 

uma história. Na hora que me veio isso na Memória, mas não ficou uma história. Então eu 

acho que aqui eu posso estar elaborando uma outra. Pode ser? 

 

Título: A FESTA 

Sr Safra, um banqueiro muito rico, encontra sua esposa Maria Joaquina sentada na sua sala e 

os dois conversam a respeito de uma grande festa que irá acontecer na cidade e que eles 

deveriam estar presentes para que todos pudessem vivenciar, não, ver! Perceber! Que eles 

eram um casal unido, e que participavam da vida na sociedade. Maria Joaquina concordou 

com seu marido e no dia seguinte se prepararam para a festa que foi um grande evento na 

cidade de Petrolina. 

Você coloca que ela acaba tendo uma questão de amor pelo próprio médico ne? Como 

você acha que isso se resolve? 

Ele fez com que ela percebesse que era apenas uma admiração não uma situação de amor. E 

com o tempo ele se afastou da cidade. 

E o que eram essas visões que ela tinham que a levavam a procurar um psicólogo? 

Ela tinha problemas de... Tem um nome, vocês dão um nome para isso. Eram visões que ela 

tinha no passado, e que estavam presas na memória dela, e com o passar do tempo eles foram 

descobrindo o que realmente tinha acontecido. 

Foi por aí mesmo que aconteceu no livro (Ri) 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Eu li “O 

Divã”. 

Falava muito 

de Jung 

Não que seja 

Situação em 

que alguém 

tem problema 

de 

relacionament

“Eu li, O Divã... Am...Como é que chama? Daquele? Acho 

que é Divã o nome do livro” – Racionalização e projeção, 

busca explicar de onde está tirando a idéia da história, e 

projeta que não é sua história, mas sim uma história de um 

livro que leu. 
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psicóloga 

nada  

Era livro de 

história.  

Ele aparenta 

ser um 

psicólogo dos 

tempos 

antigos 

conversando 

com uma 

paciente.  

Ela tinha 

problemas de 

relacionamen

to na família.  

Foi procurar 

o psicólogo. 

Problema de 

relacionamen

to não, tinha 

visões e foi 

procurar.  

Mas no meio 

de tudo isso 

tinha uma 

questão de 

amor pelo 

próprio 

medico. 

o e 

dificuldade 

em lidar com 

o passado, por 

esse motivo 

busca ajuda 

médica (no 

caso, busca 

ajuda de um 

psicólogo). 

Acaba se 

apaixonando 

pelo médico. 

 

Se tem 

problemas de 

relacionament

o – busca 

ajuda de um 

psicólogo 

 

Se busca um 

psicólogo – 

tem “visões”, 

imagens do 

passado presa 

 

Se está presa 

no passado – 

precisa de 

ajuda médica. 

 

Se busca 

ajuda do 

médico – se 

apaixona por 

ele 

 

“Falava muito de Jung, de... não que seja psicóloga nada” – 

pode dizer da relação com a entrevistadora, talvez esteja 

buscando se comparar. 

 

“Mas era livros de história” – presença da realidade 

fantástica, conto de fadas – resistência à realidade. Parece 

viver no mundo da fantasia, e rejeitar a realidade.  Cria uma 

nova história. 

 

“Mas aqui, ele aparenta ser um psicólogo dos tempos antigos 

conversando com uma paciente.” – Utiliza ‘tempos antigos’ 

para distanciar a história dela 

 

“Eu não sei por que isso me levou a isso.” – Racionalização.   

 

“Ela tinha problemas de relacionamento na família, e foi 

procurar. Relacionamento não” – pode demonstrar que ela 

mesma tem problemas com a família, masque não consegue 

assumir isto para si. Resistência a entrar em contato com este 

sentimento de problema com a família, família não pode 

perder o lugar de perfeita. Demonstra mecanismo de defesa 

negação, ao dar-se conta do problema familiar nega 

sobrepondo problema de “visões”. É preferível ter visões do 

que problemas de relacionamento familiar. 

 

“ela tinha visões” - demonstra que ela está presa no passado, 

dificuldade em dar continuidade a própria vida. O que pode 

estar relacionado ao relacionamento familiar também. Não 

consegue se desprender da família e vivências infantis para 

viver sua própria vida. 

 

“E ela foi procurar.” – pode fazer referência a uma busca de 

si para se libertar do passado, que projeta na busca do 

psicólogo/médico.  

 

“Mas no meio de tudo isso se não me engano, tinha uma 

questão de amor pelo próprio medico.” – confusão de 

sentimentos nas relações de cuidado. Pode relacionar o 

cuidado a sexualidade. Isto está corroborado pelo inquérito – 

“Ele fez com que eu ela percebesse que era apenas uma 

admiração não uma situação de amor.” Pode também fazer 

referência a alguma história sobre amor de transferência que 

ela tenha lido, e está reproduzindo, já que é muito concreta; 

ou talvez alguma paixão recolhida por um de seus médicos 

que ela não pode assumir. 

 

“Mas isso é uma foto de antigamente daqueles filmes de 

romance ne?” – demonstra racionalização (busca explicar 

que é apenas uma história) e projeção (projeta como uma 
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história que não é dela, mas é somente uma história de um 

livro que leu) 

 

Inquérito: 

A resistência que Simone teve a esta prancha fica 

corroborada pelo inquérito, já que ela opta por trocar a 

história por outra que ela conta no inquérito. 

 

Na história do inquérito Simone projeta sua preocupação 

com o que as pessoas pensam dela e de suas relações, 

contando de um casal que decide participar de um evento 

social para que todos vissem como eles “eram um casal 

unido” 

 

2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: feminino Vocação: amar  

Interesses: psicologia 

Traços:   

Habilidades: amar, ficar presa a visões do passado 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: problemática 

3. Necessidades comportamentais do herói: parar de ter visões; parar de ter problemas 

familiares; ir a um psicólogo. 

Influência dinâmica: dificuldade em se desprender do passado; dificuldade em se 

desprender da família; necessidade de olhar mais para si e se cuidar 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: filme de romance 

Implicando necessidades de ou para: negar a realidade, transformar a vida em 

conto de fadas 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: antigo; irreal; de filme ou de livro 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f:     ) são vistas como: curadores (médico, psicólogo)           

e a reação subjetiva é: amar 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: viver a realidade X viver na fantasia; amar o médico X tratar-se 

7. Mecanismos de defesa: racionalização; negação; anulação; projeção  

8. Ansiedades: abandono; perturbação em relação ao passado; sexualidade 
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9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 6     Figura no. 7 

1. Tema: A CRIANÇA 

T. LATÊNCIA: 17’’  

T. HISTÓRIA: 1’ 

 

HISTÓRIA: 

Essa é a historia de Rita. 

Sua mãe acaba de ter um outro filho, que é irmãozinho da Rita. E ela está fazendo todo um 

trabalho pra filha aceitar esse irmão, que ela não vai deixar de ser filha do mesmo jeito. E a 

mãe está aqui explicando pra ela... Tem até um jeito de repulsa da menina, mas com o tempo 

tudo vai se encaixar. 

Cheguei a ter um sapato igual a essa menininha 

 

Inquérito: 

Eu falei de algo, mas, por exemplo, eu sou a caçula, então... Eu to querendo ser aceita pela 

minha mãe? (ri) E com o passar do tempo Rita aceitou seu irmão e eles foram amigos, ficaram 

amigos né! 

Ta aí a historinha, tem o início, o meio e o fim. Só faltou fim: e eles ficaram felizes para 

sempre. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Essa é a historia de 

Rita. 

Sua mãe acaba de 

ter um outro filho, 

que é irmãozinho da 

Rita.  

E ela está fazendo 

todo um trabalho pra 

filha aceitar esse 

irmão, que ela não 

vai deixar de ser 

filha do mesmo 

jeito. 

E a mãe está aqui 

explicando pra ela.  

Tem até um jeito de 

repulsa da menina.  

Mas com o tempo 

tudo vai se encaixar. 

Cheguei a ter um 

sapato igual a essa 

menininha 

Situação em que 

uma menina ganha 

um irmãozinho e 

não aceita esta 

situação. Mãe 

então trabalha com 

a filha que Ela não 

perderá seu lugar, e 

que precisa aceitar 

seu irmão. No final 

tudo vai “se 

encaixar”. 

 

Se tem um 

irmãozinho – não 

aceita 

 

Se não aceita 

irmãozinho – mãe 

se empenha em 

fazê-la aceitar e 

demonstrar que ela 

“Essa é a historia de Rita.” – projeção de que 

não é a história dela – isto é expresso também no 

inquérito, quando afirma “Eu falei de algo, mas, 

por exemplo, eu sou a caçula, então... Eu to 

querendo ser aceita pela minha mãe?”  

 

“Sua mãe acaba de ter um outro filho, que é 

irmãozinho da Rita. E ela está fazendo todo um 

trabalho pra filha aceitar esse irmão” -Referência 

ao seu próprio irmão. Pois apesar de Simone ser 

a mais nova, sentia que o mimado era o irmão do 

meio – único homem. 

 

Corrobora a hipótese levantada na história 4, 

sobre a dificuldade na relação triangular. Neste 

momento na relação entre ela, a mãe e o irmão 

 

“Que ela não vai deixar de ser filha do mesmo 

jeito.” – Demonstra medo de perder seu lugar na 

família, talvez por isso a dificuldade em viver 

sua própria vida. 
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 não perderá o lugar 

dela 

 

Se mãe tenta fazê-

la aceitar – sente 

repulsa 

 

Se o tempo passa – 

tudo se encaixa 

“E a mãe está aqui explicando pra ela” – 

Demonstra necessidade de ser acolhida pela mãe. 

 

“Tem até um jeito de repulsa da menina” – 

Demonstra a dificuldade em aceitar seu irmão e 

em ser acolhida pela mãe, já que tem repulsa por 

toda a situação.  

 

“Mas com o tempo tudo vai se encaixar.” – 

Esperança de que compreenderá esta relação, e 

que ficará bem. 

 

“Cheguei a ter um sapato igual a essa 

menininha” – projeção e repetição de sua 

história familiar 

 

Inquérito 

 

“e eles ficaram felizes para sempre.” – presença 

da realidade fantástica 

 

2. Herói:  

Idade: Criança Sexo: Feminino  Vocação: ser filha  

Interesses: não ter o irmão  

Traços: Repulsa, não aceitação, carência,  

Habilidades: repulsar o irmão 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói: repulsar o irmão 

Influência dinâmica: dificuldade por ter que dividir o carinho da mãe com o 

irmão  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m: f: X ) são vistas como: amada, preocupada; dividida com 

o outro         e a reação subjetiva é: aceitar; ter repulsa 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m: X f:   ) são vistas como: invasores e a reação 

subjetiva é: repulsa 
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6. Conflitos subjetivos: ter a mãe só para si X aceitar o irmão 

7. Mecanismos de defesa: projeção; racionalização  

8. Ansiedades: medo de perder objeto de amor  

9. Adequação do superego: Flexível 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 7     Figura no. 9 

1. Tema: DOMINGO LEGAL 

T. LATÊNCIA: 12’’  

T. HISTÓRIA: 1’2’’ 

 

HISTÓRIA: 

Aqui são duas irmãs, a Valentina e a Vitoria 

Que numa tarde, numa manhã de domingo foram até um povoado onde elas participaram de 

uma missa e no voltar elas passaram num riacho para brincar um pouco. 

E assim retornaram para sua casa para ajudar sua mãe na hora do almoço. 

 

Inquérito: 

Podemos colocar aqui: Durante muitos anos esse domingo se repetiu nas suas vidas até que 

cada uma seguiu a sua vida, casando e tendo seus filhos. 

Quer acrescentar mais alguma coisa? 

Pronto! Teve um final feliz! 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Duas irmãs, a 

Valentina e a 

vitoria. 

Numa manhã 

de domingo 

foram até um 

povoado. 

Participaram 

de uma missa  

Ao voltar elas 

passaram num 

riacho para 

brincar um 

pouco. 

Retornaram 

para sua casa 

para ajudar sua 

mãe na hora do 

almoço. 

 

Situação em 

que duas 

irmãs estão 

juntas 

participando 

de atividades 

familiares e 

auxiliando a 

mãe. 

 

 

Prancha estimula ansiedade, fuga, mas pela 

dificuldade/resistência em encarar dificuldades vê na 

prancha uma situação agradável, utilizando-se do 

mecanismo de defesa Formação Reativa. 

 

“Aqui são duas irmãs, a Valentina e a Vitoria” - Talvez 

faça referência à relação dela e da irmã que moram juntas e 

tem uma relação de companheirismo e cuidado uma com a 

outra. Como a imagem busca despertar a questão do 

cuidado, é interessante perceber que quando ela travou na 

coluna, a irmã foi a primeira pessoa que soube e a 

socorreu. 

 

“Que numa tarde, numa manhã de domingo foram até um 

povoado onde elas participaram de uma missa e no voltar 

elas passaram num riacho para brincar um pouco” – 

Demonstra relação de companheirismo entre irmãs.  

 

“E assim retornaram para sua casa para ajudar sua mãe na 

hora do almoço.” – a história toda demonstra uma rotina de 

relação familiar, especialmente do vinculo entre irmãs, e 
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aponta que nesta relação de irmãs existe espaço para o 

cuidado com a mãe. 

 

Inquérito: 

 

“Durante muitos anos esse domingo se repetiu nas suas 

vidas até que cada uma seguiu a sua vida, casando e tendo 

seus filhos.” – Pode se depreender que O domingo ainda se 

repete em sua vida, não seguiu tendo filhos e casando. – 

Negação do sofrimento.  

 

2. Herói:  

Idade: infância ou juventude Sexo: feminino Vocação: ser irmã, ser filha 

Interesses: ficar em família, brincar 

Traços:   

Habilidades: cozinhar, brincar 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói: brincar; ir a missa; retornar; ajudar a mãe 

Influência dinâmica: todas essas necessidades estão ligadas a dificuldade de se 

desvincular da vida familiar para seguir sua própria vida, necessidade de 

permanecer no seio familiar; ir a missa pode ser pela necessidade de manter-se 

correta. 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: missa; mãe 

Implicando necessidades de ou para: manter-se correta; permanecer no seio 

familiar, ajudando e agradando a mãe 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f: X ) são vistas como: necessitada de ajuda         e a 

reação subjetiva é: ajudar 

b. Fig. Contemp. (m:    f: X    ) são vistas como: parceira           e a reação 

subjetiva é: ser parceira 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: seguir sua vida X permanecer nas relações familiares de base 
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7. Mecanismos de defesa: repressão; negação; formação reativa (prancha estimula 

ansiedade, fuga – mas pela dificuldade em encarar dificuldades vê na prancha uma 

situação agradável)  

8. Ansiedades: medo de não trilhar a própria vida;  

9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: boa 

 

 

História n.o: 8     Figura no. 11 

1. Tema: DRAGÃOLINO: O BONZINHO  

T. LATÊNCIA: 44’’  

T. HISTÓRIA: 2’14’’ 

 

(vira a prancha diversas vezes. Olha com cara confusa- pensa pensa) 

 

HISTÓRIA: 

Acho que essa figura que deu nome ao filme como educar seu dragão. 

E o Dragãolino está escondido na sua toca. No alto de um penhasco. Nossa não consigo ver se 

é um ser, se é um bicho que está aqui em baixo. 

E ele está observando dois homens, empurrando comida por cima de uma ponte para levar 

para o povoado. O caminho é difícil, com muitas pedras, mas o dragão vai ajudá-los e a 

comida vai chagar para o povoado.  

 

(Nossa, de onde vocês tiram essas coisas?) 

 

Inquérito: 

Ai, essa foi difícil! Mas eu enxergo um dragãozinho aqui oh (aponta com o dedo o dragão da 

figura). Ah, mas pode ser outra coisa... É... 

E as pessoas já conheciam o Dragãolino? 

Já! Ele era, ele foi criado com esse povoado. Faltou dizer ne? 

E eles tinham medo de Dragãolino? 

Não! 

Porque que Dragãolino estava escondido dentro da toca?  

Na verdade era o refugio dele. E é como se ele guardasse o povoado. A toca era a casinha 

dele. Pronto. 

Isso pra mim é uma pata assim 

Permanece olhando a prancha. Pergunto, quer acrescentar alguma coisa? 

Não... 

Isso pra mim parece uma pata. Mas se eu fosse ver aqui poderia ser uma estrada tá vendo? Ao 

mesmo tempo que isso parece uma abelha. Ao mesmo tempo que eu vejo homem aqui oh! (ri) 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Essa figura que 

deu nome ao 

filme como 

Situação em que 

duas pessoas 

precisam levar 

Nega a realidade ansiógena, agressiva, triste, 

projetando na imagem uma cena boa, sem sentimentos 

de angústia. Negação do sofrimento. Dragão foi visto 
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educar seu 

dragão. 

Dragãolino está 

escondido na 

sua toca, no alto 

de um penhasco.  

Ele está 

observando dois 

homens, 

empurrando 

comida por cima 

de uma ponte 

para levar para o 

povoado. 

O caminho é 

difícil, com 

muitas pedras, 

mas o dragão 

vai ajudá-los e a 

comida vai 

chagar para o 

povoado.  

alimento para 

seu povo 

passando por um 

caminho difícil. 

Mas há um 

dragão que 

guarda esse 

povo e por isso 

os ajuda. 

 

como bonzinho. Cena que despertaria reações de medo 

e desperta uma relação de cuidado para ela. Leva a vida 

de modo leve, tudo lhe parece colaborar para sua vida e 

sua felicidade. 

 

“Acho que essa figura que deu nome ao filme como 

educar seu dragão.” - Dificuldade em encarar a 

realidade - nega a realidade, transformando a vida em 

fantasia (cinema, música, história) – Resistência ao 

sofrimento. Projeta que a vida é como nos contos de 

fadas. 

 

“E o Dragãolino está escondido na sua toca. No alto de 

um penhasco.” – talvez diga do seu inconsciente, sua 

dificuldade em deixar que ele auxilie sua organização 

psíquica. Mas o reconhece como bom. 

 

“Nossa não consigo ver se é um ser, se é um bicho que 

está aqui em baixo.” – Demonstra resistência ao 

sentimento que a prancha evoca. Resistência ao 

sofrimento. 

 

“E ele está observando dois homens, empurrando 

comida por cima de uma ponte para levar para o 

povoado. O caminho é difícil, com muitas pedras, mas 

o dragão vai ajudá-los e a comida vai chagar para o 

povoado.” - Transforma aquilo que poderia ser 

perigoso em algo construtivo e que colabora 

estruturalmente para sua felicidade e satisfação. Na 

dinâmica psíquica pode significar que reconhece que é 

difícil o equilíbrio da economia psíquica, que há 

obstáculos a serem vencidos, mas que o inconsciente 

pode ajudá-la nesse processo. 

 

2. Herói:  

Idade:            Sexo:        Vocação: ajudar o povoado   

Interesses: ajudar o povoado 

Traços:   

Habilidades: ajudar o povoado 

Adequação:  Imagem corporal e/ou auto-imagem: bonzinho 

3. Necessidades comportamentais do herói: esconder-se na sua toca; ajudar 

Influência dinâmica: dificuldade em entrar em contato com a realidade, ajudar os 

outros pode ser desculpa para não tocar sua vida 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  
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b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: difícil 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X   f:     ) são vistas como: provedores de comida para o 

povoado           e a reação subjetiva é: Dragãolino ajuda os homens 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos:  

7. Mecanismos de defesa: projeção, negação, formação reativa  

8. Ansiedades:  

9. Adequação do superego:  

10. Integração do ego:  

 

 

História n.o: 9     Figura no. 12 

1. Tema: O ESPELHO 

T. LATÊNCIA: 32’’  

T. HISTÓRIA: 1’16’’ 

 

HISTÓRIA: 

Josefina é uma mulher muito vaidosa, sempre preocupada com sua beleza e com a sua 

vaidade. Bem o conto das fadas ne? Da bruxa malvada que quando se olha no espelho ela se 

vê velha. É o contrario, e isso preocupa. Na verdade ela esta se vendo como ela vai ficar na 

idade da sua mãe, Maria Josefa. 

 

Pronto, acho que vocês devem dar muita risada 

(ri no final, e franze as sobrancelhas demonstrando feição de nojo) 

 

Inquérito: 

Porque que ela está muito preocupada? 

-Porque o tempo está passando e começa a ver seus primeiros fios de cabelo branco. É 

realmente por causa da sua vaidade, não por qualquer outro aspecto. 

O nome dela é Josefina, Maria Josefa é a mãe dela? 

Isso. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Josefina é uma 

mulher muito 

vaidosa, sempre 

preocupada com sua 

beleza e com a sua 

Situação em que 

uma mulher 

vaidosa se depara 

com a realidade de 

que a velhice 

“Josefina é uma mulher muito vaidosa, sempre 

preocupada com sua beleza e com a sua 

vaidade.” – Esta história demonstra que tem 

Preocupação com sua própria autoimagem e seu 

envelhecimento.  
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vaidade.  

Bem o conto das 

fadas da bruxa 

malvada que quando 

se olha no espelho 

ela se vê velha.  

É o contrario, e isso 

preocupa. Na 

verdade ela está se 

vendo como ela vai 

ficar na idade da sua 

mãe, Maria Josefa. 

chegar e se 

preocupa, 

comparando-se 

com sua mãe. 

 

Ao se olhar no 

espelho se vê velha 

 

Ao ver-se 

envelhecendo, 

preocupa-se 

 

Ao perceber que o 

tempo passa 

compara-se com 

sua mãe 

 

“Bem o conto das fadas ne?” -  Demonstra 

dificuldade em encarar a realidade - nega a 

realidade, transformando a vida em fantasia 

(cinema, música, história) – Resistência ao 

sofrimento. 

 

“Da bruxa malvada que quando se olha no 

espelho ela se vê velha. É o contrario, e isso 

preocupa.” – preocupação com o 

envelhecimento.  

 

“Na verdade ela esta se vendo como ela vai ficar 

na idade da sua mãe, Maria Josefa.” – Pode estar 

apontando para necessidade de comparar-se com 

sua mãe.  Ou seja, com uma velha. 

 

2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: feminino Vocação: envelhecer 

Interesses: permanecer jovem 

Traços: ansiedade  

Habilidades: ver-se no futuro 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: vaidosa 

3. Necessidades comportamentais do herói: preocupar-se com sua beleza; olhar-se no 

espelho; ver como vai ficar na idade adulta 

Influência dinâmica: medo de envelhecer; dificuldade em encarar a realidade; 

dificuldade em ver-se no futuro, talvez pense que estará de um modo que ela não 

gostará 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para: - 

4. Concepção do ambiente: conto de fadas 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f: X ) são vistas como: velha         e a reação subjetiva é: 

não querer ficar igual 

b. Fig. Contemp. (m:    f:    ) são vistas como: a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:   f:   ) são vistas como:  a reação subjetiva é: 
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6. Conflitos subjetivos: viver o presente X preocupar-se com o futuro; viver na 

realidade X viver no mundo de fantasia 

7. Mecanismos de defesa: projeção  

8. Ansiedades: medo de envelhecer, medo de ficar igual sua mãe 

9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: bom 

 

História n.o: 10     Figura no. 15 

1. Tema: COMO AMORES ROUBADOS  

T. LATÊNCIA: 30’’  

T. HISTÓRIA: 1’19’’ 

 

(Cara de assustada, de estranhamento.) 

 

HISTÓRIA: 

Me veio Drácula nessa imagem (ri). 

Mas na verdade é a imagem de um homem triste dentro de um cemitério. 

Esse homem se chama Joaquim, acabou de perder sua esposa companheira, e sempre que 

pode vai ate o cemitério para poder visitar o tumulo e assim rezar pela alma da sua amada. 

Se eu tivesse visto isso naquele dia que eu vim, eu poderia estar chorando. Por que sempre 

que eu estou perto de menstruar eu sou muito mais emotiva (ri). E o duro é que depois que eu 

vou perceber, porque eu não tenho nada que fica me indicando... Então, depois que fui 

embora que eu me toquei do período que estava. (estava na TPM) 

 

Inquérito: 

Como ele perdeu a esposa? 

Ela ficou doente, três meses de cama. Era uma peste que acometera em todo o povoado. E 

apenas alguns se salvaram. 

E faz quanto tempo que ela faleceu? 

um mês 

Como você acha que ele vai lidar depois com essa separação dos dois, com essa perda? 

Como é muito recente ele ainda esta triste, mas com o passar do tempo ele vai encontrar um 

outro amor e reconstruir sua vida. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Me veio Drácula nessa 

imagem. 

Na verdade é a imagem 

de um homem triste 

dentro de um cemitério 

Esse homem se chama 

Joaquim 

Acabou de perder sua 

esposa companheira 

Sempre que pode vai ate 

o cemitério para poder 

visitar o tumulo e assim 

Situação em que um 

homem acabou de 

perder sua esposa e 

fica triste, por isso 

vai sempre ao 

cemitério rezar pela 

alma de sua amada 

 

Se perde alguém que 

ama, fica triste 

 

Se fica triste por 

“Me veio Drácula nessa imagem” – 

Novamente a presença de uma figura 

fictícia, do mundo de fantasias, 

demonstrando dificuldade em viver a 

realidade. 

 

“Me veio Drácula nessa imagem Mas na 

verdade é a imagem de um homem triste 

dentro de um cemitério” – Mistura entre o 

que é triste e o que é mal. Tendo em vista 

que nega o sofrimento a todo custo, talvez 

queira dizer que a tristeza para ela é o 
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rezar pela alma da sua 

amada. 

perder alguém que 

ama, vai ao cemitério 

rezar 

mesmo que o que é mal. 

 

No decorrer da história demonstra lidar 

com a morte com pesar, mas com saúde, 

de modo natural. 

 

“Amores roubados - Talvez seja uma 

projeção do sentimento de culpa pela 

traição realizada.” 

 

2. Herói:  

Idade: adulta  Sexo: masculino  Vocação:  

 Interesses: rezar por sua amada 

Traços: tristeza 

Habilidades: rezar 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: triste, Drácula 

3. Necessidades comportamentais do herói: rezar pela alma de sua amada; 

Influência dinâmica: vencer a perda do objeto de amor 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: esposa 

Implicando necessidades de ou para: relacionamento de casal 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: cemitério 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f: X ) são vistas como: morta           e a reação 

subjetiva é: rezar por sua alma 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: seguir sua vida X chorar a perda de seu amor;  

7. Mecanismos de defesa: negação 

8. Ansiedades: medo da perda; tristeza; perda do objeto de amor 

9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: Boa 

 

História n.o: 11     Figura no. 16 

1. Tema: MINHA VIDA 

T. LATÊNCIA: 20’’  
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T. HISTÓRIA: 58’’ 

 

HISTÓRIA:  

É uma folha em branco, pra se criar uma historia. Essa historia pode ser a historia da minha 

vida que eu já te contei. E como... Otimista como sou, vai ser uma história de final feliz. 

Chegando ate a idade da minha mãe, aproveitando a vida com muita saúde. 

 

Inquérito: 

É válida? Minha vida o título! 

Quer acrescentar algo na história da sua vida? 

Não, ainda vai acontecer... 

Você coloca que é uma folha em branco para se criar uma história, e fala que pode ser a 

história da sua vida... Você fala que é uma folha em branco para criar uma história, e 

sua história está acontecendo... 

Pode ser uma outra história também... Minha história tem uma parte só acontecendo... Mas 

pode ser outra história, ela é aberta pra isso. Está em branco, é só escrever. 

E como você pretende escrever esta história? 

O resto da minha vida? Ou uma história qualquer? 

Qual das duas você quer dizer? 

O resto da minha vida depende das decisões que eu tomo... E se for uma outra história sempre 

vai ser uma história feliz! Que a vida tem seus percalços, suas coisas tristes, mas levando 

sempre pro lado positivo do porque aquilo está acontecendo. 

Pode ser uma história de alguém que eu não conheça, pode ser uma história fictícia, mas acho 

muito difícil você criar algo que não tenha nada a ver com você. (ri) 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

É uma folha em 

branco pra se 

criar uma 

historia.  

Essa historia 

pode ser a 

historia da 

minha vida que 

eu já te contei. 

Otimista como 

sou, vai ser uma 

história de final 

feliz. Chegando 

ate a idade da 

minha mãe, 

aproveitando a 

vida com muita 

saúde. 

Situação em que há 

uma oportunidade de 

escrever uma nova 

história da própria 

vida. A história terá 

sempre um final 

feliz. 

 

Se tem oportunidade 

de escrever uma 

história, reescreve a 

sua própria história 

 

Se reescreve sua 

própria história, 

acredita que terá um 

final feliz 

 

Se tem um final feliz, 

significa que chegou 

a idade de sua mãe 

com muita saúde 

“É uma folha em branco, pra se criar uma 

historia.” – Vislumbra possibilidades de mudança. 

 

“Essa historia pode ser a historia da minha vida 

que eu já te contei.” – Coloca em pauta que sua 

própria vida, sua história contada, pode ser 

modificada, não é estática. 

 

 “E como... Otimista como sou, vai ser uma 

história de final feliz.” – Esta fala demonstra sua 

dificuldade em ficar triste ou em aceitar o 

sofrimento, mas dá também esperança de que tudo 

se resolverá. 

 

 “Chegando ate a idade da minha mãe” – Pode ser 

associado a história do espelho, em que se vê 

chegando a idade de sua mãe. Demonstra 

preocupação com o envelhecimento, e necessidade 

de trabalhar este processo. 

 

“Aproveitando a vida com muita saúde.” – 

demonstra que se preocupa com sua saúde e com a 

possibilidade de ter uma vida com adoecimentos. 

 

2. Herói:  
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Idade: adulta  Sexo: feminino Vocação: chegar à idade da mãe 

Interesses: aproveitar a vida com saúde 

Traços:   

Habilidades: criar história, aproveitar a vida 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: feliz, com saúde 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: criar uma história; chegar a idade da mãe 

com saúde 

Influência dinâmica: dificuldade em viver na realidade; medo de adoecer e das 

conseqüências do envelhecer 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para: 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: continuar sua história X criar uma nova história 

7. Mecanismos de defesa: projeção 

8. Ansiedades: receio do envelhecimento 

9. Adequação do superego: flexível 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 12     Figura no. 19 

1. Tema: CHAMINÉ 

T. LATÊNCIA: 22’’ 

T. HISTÓRIA: 1’36’’ 

 

HISTÓRIA: 

Bem distante, em um vilarejo deserto, existia uma casinha onde morava uma família, a família 

Buscapé. Am... E sempre, à noite, é como se eles vissem um fantasma aterrorizando a casa. 

Mas na verdade não era nada além da sua imaginação por estar morando num lugar deserto.  

(Permanece 15’’ observando a prancha) 
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Bem desenho de criança, ne? 

Ah, é isso... Eu vejo só um cara que é um fantasminha, e uma casinha com chaminé. 

E a chaminé a gente... Olha, na casa em são Carlo tinha chaminé, porque tinha fogão a lenha 

na cozinha. Remete a infância. 

 

Eu acho que eu seria mais criativa com bicho ta? (Ri) Porque eu adoro bicho! 

 

Inquérito: 

Isso é que nem você em teatro, em museu, e você enxergar coisas que não eram aquilo que o 

artista estavam fazendo. Mas pra mim realmente são a porta, a janela, uma casinha em um 

lugar distante... 

Você coloca que “é como se eles vissem um fantasma aterrorizando a casa. Mas na 

verdade não era nada além da sua imaginação”. E eles vão perceber isso? 

Sim! O pai percebe que são as folhas das bananeiras que dá aquela característica de que tem 

alguém na janela. Aquela impressão que tem alguém na janela ne? E com o tempo ele vai 

passando isso para a mulher e para os filhos. Mostrando e saindo a noite para que eles vejam 

que nada tem ali, a não ser eles.  

Quer acrescentar mais alguma coisa? 

Não 

Porque do título? 

A chaminé é que esta mais evidente para mim no desenho.  

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Bem distante, 

em um 

vilarejo 

deserto, 

existia uma 

casinha onde 

morava a 

família 

Buscapé. 

Sempre, à 

noite, é como 

se eles 

vissem um 

fantasma 

aterrorizando 

a casa. Mas 

na verdade 

não era nada 

além da sua 

imaginação 

por estar 

morando 

num lugar 

deserto.  

Eu vejo só 

um cara que 

é um 

Situação em 

que uma 

família tem 

medo de algo 

desconhecido 

por estarem 

sozinhos (no 

deserto). Mas 

o Pai percebe 

que era um 

medo da 

imaginação e 

desmistifica 

para toda a 

família. 

 

Se está 

sozinho (no 

deserto), a 

noite 

aterroriza 

 

Se está diante 

do terror, 

percebe que é 

somente sua 

imaginação 

“Bem distante, em um vilarejo deserto” - talvez o deserto 

queira demonstrar seu incomodo e seu medo em ficar 

sozinha, que é suprido sempre pela presença da família. 

 

“existia uma casinha onde morava uma família, a família 

Buscapé.” – Talvez pelo medo de ficar só, mantém-se 

dependente da família. 

 

“E sempre, à noite, é como se eles vissem um fantasma 

aterrorizando a casa.” – mas permanecer neste isolamento 

junto com a família também provoca medo. 

 

“Mas na verdade não era nada além da sua imaginação por 

estar morando num lugar deserto.” – Indica que precisa 

resolver estas questões em si mesma, para que o medo passe. 

 

“E a chaminé a gente... Olha, na casa em são Carlo tinha 

chaminé, porque tinha fogão a lenha na cozinha. Remete a 

infância.” – Revive a história familiar, dificuldade de se 

desvincular para trilhar outros caminhos. 

 

“Eu acho que eu seria mais criativa com bicho ta? Porque eu 

adoro bicho!” – Demonstra resistência aos sentimentos 

evocados pela prancha (solidão, apego familiar) 

 

Inquérito: 
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fantasminha, 

e uma 

casinha com 

chaminé. 

E a chaminé, 

na casa em 

são Carlo 

tinha 

chaminé, 

porque tinha 

fogão à lenha 

na cozinha.  

Remete a 

infância. 

 

 

“A chaminé é que esta mais evidente para mim no desenho.” 

– Única coisa que remete como algo da sua infância também. 

É o elo de ligação entre a imagem e sua infância, já que 

ressalta na história que a chaminé era algo que tinha na sua 

casa quando criança. O que pode demonstrar apego à história 

e o quanto esta prancha diz de seu sentimento na infância. 

 

“O pai percebe que são as folhas das bananeiras que dá 

aquela característica de que tem alguém na janela. Aquela 

impressão que tem alguém na janela ne? E com o tempo ele 

vai passando isso para a mulher e para os filhos. Mostrando e 

saindo a noite para que eles vejam que nada tem ali, a não 

ser eles.” – sua percepção sobre o pai, alguém que a protege 

e retira o medo. 

 

2. Herói:  

Idade: Adulta Sexo: masculino Vocação: ser pai 

Interesses: proteger a família 

Traços:   

Habilidades: retirar o medo 

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: protetor, explorador 

3. Necessidades comportamentais do herói: desmistificar o medo da família 

Influência dinâmica:  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: deserto, assustador 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f:   ) são vistas como: protetoras         e a reação 

subjetiva é: perder o medo 

b. Fig. Contemp. (m:   f:    ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ficar com a família X seguir sua vida;  

7. Mecanismos de defesa: Regressão; projeção 

8. Ansiedades: medo, impotência 

9. Adequação do superego: flexível 

Integração do ego: boa 
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ANEXO J 

Dados Ester 

 

Intensidade da dor na EVA: 4 

Entrevistadora: Você está com dor? 

ESTER: não, nenhuma! 

Entrevistadora: Quando sua dor vem, como você a classificaria ? 

ESTER: olha Barbara, há uns bons meses eu estou sem dor, mas quando eu sentia, quanto 

seria? Eu coloco 4... Ficaria no moderado ainda. 

Entrevistadora: Ok. Me conta um pouquinho da sua história. 

ESTER: Bom, tenho 54 anos, sou médica, já estou formada há 30. Bom, sou casada, tenho 

uma filha de 17 anos, meu marido também é médico, minha filha quer fazer medicina... E 

assim, o que eu posso dizer para você é... Eu me considero uma pessoa assim, tranqüila, eu 

não sou uma pessoa agitada! Sempre fui assim de um temperamento mais calmo, mais 

conciliador. Difícil me tirar do sério, pra me tirar do sério tem que fazer muito. Em alguns 

momentos da minha vida eu percebo, eu passei por alguns momentos mais complicados no 

outro trabalho que eu estava né, e que guardava muito as coisas, né? Porque eu tinha que dar 

limite, eu era diretora de uma unidade, e eu tinha que dar limite a alguns colegas que 

destratavam os pacientes, e isso me fazia sofrer. Isso é uma coisa que eu não suporto ver isso. 

É muito difícil pra mim ver alguém desrespeitar um paciente. Não importa em que área ele 

esteja dentro da saúde, que função ele esteja exercendo. Então assim, foi um momento tenso 

na minha vida, não vou dizer pra você que eu relaciono este momento com eu ter mais dor ou 

menos dor. Eu não fazia essa associação. Né? Mas eu percebo que essas questões externas, 

quando eu não estou bem comigo, elas me desestabilizam. Ne? A partir do momento que eu 

consigo focar, fazer... Porque pra eu falar alguma coisa eu preciso fazer uma análise ponto a 

ponto, minha cabeça, eu sou muito meticulosa com isso. Então eu analiso o que pode estar 

acontecendo com a pessoa, o que pode ter acontecido do outro lado do paciente, eu tento 

checar todos os lados, tento ver qual seria o meu melhor papel para solucionar aquilo. De um 

modo geral eu discuto muito isso com meu marido, a gente tem uma parceria muito boa. Até 

porque hoje ele é diretor também. Então eu acho que é importante você ter sempre alguém 

que está de fora pra falar “não, aqui você embolou, aqui você não embolou, é isso mesmo.” 

Para tentar ser o mais justa possível . E às vezes eu demorava a tomar essa decisão de poder 

sentar e pontuar com a pessoa, e eu sentia que eu somatizava. Mas a minha somatização é 

muito mais a nível digestivo. Vem a gastrite, aí vem o colo irritado, e, na medida em que eu 

tomo a decisão, que eu coloco a coisa na mesa, de uma forma muito serena, muito tranqüila, 

que eu coloco aquilo na mesa, aí é que é, ai, é um alívio! (suspira). 

Eu até me pergunto, porque que eu não fiz antes, eu acho que eu já tinha dado suficiente né? 

Para poder terminar com esta questão. 

Entrevistadora: um alívio inclusive das sensações físicas? 
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ESTER: ah, sim! É quase que imediato. Né? Terminou de pontuar, essas sensações, esses 

desconfortos todos, essas indisposições, elas desaparecem né? Mas em relação à questão da 

coluna, eu sinto uma coisa muito mais pela postura, que também não relaciono ao fato de eu 

estar tensa ou não. Você está mais pesquisando a lombalgia, de eu estar tensa ou não. Aqui a 

cervical, sim, é bem pela tensão. Ela seria muito mais pela postura né? Ou por atividades que 

eu faço em casa, aspirar casa. Aí não tomei cuidado com a minha postura, não fiz meu 

alongamento. Então a partir do momento que eu fazia Pilates, e aí precisei interromper por 

conta de trabalho, e eu voltei no ano passado ao Pilates e as minhas dores desapareceram. 

Porque você corrige postura, qualquer coisa que você vai fazer “pera aí, como é que está? 

Estou contraindo o abdômen? Estou jogando na lombar?” Aí no momento em que eu estou 

fazendo alguma atividade um pouco mais pesada, alguma tarefa que seja e eu estou sentada 

numa postura que não está... E eu começo a ter o primeiro sintomazinho de uma dor para 

vertebral, então pera aí! Para! Se eu estou no trabalho eu paro, vou ao banheiro e alongo, e 

isso eu percebi que eu aborto alguma coisa pior, uma contratura maior que eu pudesse ter. De 

dor muito forte, que aí eu poderia dizer que foi 10, eu devia ter 24, 25 anos, eu era recém 

formada, aí foi uma lombociatalgia que eu tive, eu estava na cama, sou carioca, eu tava no 

Rio, tinha acabado de chegar do plantão, deitei na cama do jeito que dava, pra dormir, e aí não 

levantei da cama no outro dia. Eu não conseguia nem virar em decúbito lateral na cama, 

tamanha a dor que eu tinha. Então ali foi uma dor que eu classifico mesmo de 10. 

Foram mais ou menos 2 dias, tive que tomar medicação injetável, depois até tive algumas 

outras crises mas nunca nesta intensidade. Nesta parte lombar, foi o único episódio que eu tive 

uma dor muito intensa mesmo. 

Entrevistadora: já que a gente começou falando sobre a dor, me conta um pouco como é que 

você começou a ter esta dor. Você teve dor constante durante um período, não foi? 

ESTER: foi, mas assim, é que a gente acaba esquecendo, né? O viés do tempo, né? Foi muito 

relacionada mesmo ao esforço físico. Algumas vezes, foram vários episódios, era no ato de eu 

estar aspirando a casa por exemplo. Era sempre uma situação assim mesmo como o ato de 

estar aspirando a casa. Em algum outro momento aconteceu; uma vez eu fui pegar uma coisa 

no chão, e quando eu levantei eu estava travada. Uma outra vez que me chamou atenção, essa 

foi a mais recente, que eu não sei te dizer como ela veio. Eu estava lavando um copo, minha 

pia não é uma pia baixa, é uma altura boa, eu não fico curvada. Aí eu estava lavando um copo 

e fui fazer isto (movimento de estender o braço para a lateral para colocar o copo para secar) e 

eu travei a para vertebral. Assim, não foi aquela travada! Mas eu fiquei “Nossa! Mas que 

movimento bobo que eu fiz aqui. Por que isso??”. E ai até conversei depois com minha 

fisioterapeuta do Pilates, aí ela falou, vamos tentar fortalecer um pouco mais essa tua 

musculatura né, porque foi uma coisa muito bobinha! Aí ela começou a perceber que eu já 

tinha condição, e eu percebo mesmo, que os exercícios de fortalecimento eu não conseguia 

fazer, às vezes eu saía de lá um pouco dolorida ne? Hoje não, hoje eu saio, e eu acho que foi 

um fator de proteção muito grande pra mim, essa consciência corporal, e a consciência do que 

o pilates me traz para me proteger para que eu não tenha uma complicação maior.  

Entrevistadora: durante quanto tempo você se lembra de ter permanecido com dor? 

ESTER: Essa última que eu tive? Porque ela ia e voltava, não era uma coisa crônica, de eu 

ficar um mês com dor, isso nunca aconteceu. No máximo 1 semana e eu tomava algum tipo de 

relaxante muscular, ou eu ia num acupunturista que me fazia uma quiropraxia, e eu já saía 

aliviada. Eram os recursos que eu mais usava antes de começar os tratamentos com o João ou 



390 
 

 

com o Pilates. Meio que de emergência eu ligava pra essa pessoa que faz acupuntura, e era um 

alívio quase que imediato, ali na hora. Às vezes eu saia meio dolorida, mas nada que tivesse 

passado de uma semana, que eu me lembre... Não...  

Entrevistadora: E quando? Como? Porque você buscou o Doutor? 

ESTER: Então, o Doutor na realidade, eu já tinha essa hérnia cervical, porque eu tenho hérnia 

cervical também, há mais de 10 anos. Aí depois que eu me dei conta que, nossa, nunca mais 

me atentei pra isso. E eu sou super cuidadosa, e nunca mais fiz uma ressonância. Porque eu 

estava sem uma pessoa para cuidar de mim. Aí, em uma consulta com o Crdiologista,, que 

trabalha aqui também, que é amigo do Doutor. Aí eu falei “você não conhece um neuro, um 

ortopedista...”. Aí ele falou “não, eu conheço um fisiatra que está cuidando de mim, por sinal 

que é muito bom”. Porque tem isso né? Eu acho que como eu sou uma pessoa que prezo 

muito a minha relação com o meu paciente, é lógico que eu também quero mesmo 

atendimento. Então eu saltei de um ortopedista pro outro, porque eram aqueles atendimentos 

de 10, 15 min, passar por um monte de procedimento, você percebia que era pra faturar em 

cima do convênio, e eu falei “não é isso que eu estou buscando”. Aí eu acabei ficando lá com 

meu quiropata. 

Entrevistadora: Onde você tinha uma relação mais humana né? 

ESTER: Muito mais! E é isso que eu busco. Uma relação mais humana, e aí eu acabei 

esquecendo. Aí eu voltei, quer dizer, vim com o Doutor e ele falou “então vamos dar uma 

olhada nessa coluna, como é que está” Aí fez um super exame em mim, e aí começamos a 

fazer este controle. Até fiquei super feliz porque a questão da cervical ele falou: “olha, Ester, 

você está fazendo tudo direitinho, bonitinho, só quero te ver mesmo daqui a um ano;, então, 

eu volto só em dezembro, porque ele falou que está super controlado. E isso eu percebo 

mesmo, na hora em que eu faço o Pilates, os exercícios com a bola, eu não tinha força; aí a 

bola caí , e eu ficava toda torta.  

E eu sou muito disciplinada, então o Doutor falou: “se tiver alguns exercícios que você puder 

fazer diariamente, isso vai ajudar, você precisa fortalecer esta estrutura, né . Aí eu conversei 

com a fisioterapeuta, ela me orientou para eu compra uma bolinha, né ? E ai eu não saio da 

cama, isso virou uma rotina há  mais de ano para mim; eu não saio da cama sem fazer meu 

exercício de fortalecimento; eu tenho uma fascite plantar, e eu também faço meu alongamento 

com a faixa, faço de pé... Aí eu começo o resto do meu dia. Faço questão de acordar uns 15 

min antes, porque eu sinto que isso me dá qualidade no meu dia. Antigamente, de bobeira, eu 

fazia assim e pum, travei, aí ficava com torcicolo, e isso incomodava, demorava mais, fazia 

uma bola. E desde que eu venho tomando este tipo de medida preventiva mesmo, isso é 

pontual, eu posso dizer para você que é pontual. Antes era uma coisa que a cada 2 meses eu 

tinha uma travada de pescoço. 

Entrevistadora: E parece que você teve várias recorrências de vários tipos de dores né? Sejam 

elas onde forem. 

ESTER: sim! E a fascite plantar, porque eu tenho esporão, essa eu posso dizer que de todas as 

dores, essa era a crônica. Essa me acompanhava 24h por dia. Mais no pé esquerdo, mas talvez 

às vezes os dois incomodavam, e ai João também me indicou o Gilson, e ai eu estou fazendo 

as ondas de choque, que aí melhorou muito! Então assim, pra mim isso é algo que eu fico no 

céu. Eu fico dias sem dor! Estou passando 15 dias sem dor. Ou quando vem, vem uma dor 
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pontual, aguda, suportável que eu não preciso tomar medicação. Paro, alongo um pouquinho e 

ela desaparece. Quer dizer, é um processo de ir tirando a inflamação da fáscia, né? Essa sim 

eu posso dizer para você que ela não chegava a 10, era uma dor que ficava ai baïxinha, no 2, 

mas era 24h. Aquela coisa que diz assim “eu tenho pé!”. Eu lembrava 24 h por dia, eu estava 

lembrando que eu tinha pé. Hoje não, e isso me surpreende. É até interessante, porque logo no 

início do tratamento eu percebia o quanto eu andava suave, como que pisando em ovos, 

porque é como se eu pensasse assim “não quero machucar meu pé porque não está doendo”. 

Vai que eu dou uma pisada mais forte! Deixa eu pisar devagar, deixa eu escolher meu sapato. 

Deixa eu pisar melhor, porque eu não quero que aquela dor volte! 

E hoje eu me pego assim, nossa, eu estou podendo pisar normal e ele não está doendo! 

Entrevistadora: que coisa boa né? 

ESTER: eu não sei nem até se algumas vezes a minha dor na lombar acabava piorando, 

porque aí você vai entortando né? Você vai compensando. Está doendo aqui, aí você vai 

jogando para o outro lado. 

Entrevistadora: E Ester, eu quero entender um pouco melhor qual a relação que você tem com 

sua dor. Sempre que vem, você dá atenção pra essa dor? 

ESTER: minhas dores sempre, que vêm eu dou atenção, não sou de postergar. De imediato eu 

já peço ajuda. Às vezes eu não consigo na hora, era uma coisa que com meu acupunturista era 

complicado. Por exemplo, uma segunda feira eu precisava e era o dia que ele não estava aqui 

na região ele estava muito longe. EU ficava angustiada com isso “porque que ela não vem 

amanha?” (Se referindo a dor), porque aí eu sabia que ele estava ali e ele poderia me dar uma 

ajudada. Então eu sou de procurar logo, porque eu não gosto de sentir dor. Tirando essa do pé 

que virou dor crônica, que não era aguda. Mas essas duas do pescoço e da lombar, elas já 

tinham uma intensidade maior, elas incomodavam, elas limitavam o movimento. Até numa 

respiração você sentia um incômodo desta dor. Então pelo menos pra mim não dá pra ficar 

convivendo e pensando “ah, vai passar”. Não, eu sempre busquei uma ajuda de pronto por 

isso.  

Entrevistadora: e suas dores para você tem algum significado? 

ESTER: De uma reflexão maior sobre o que esta acontecendo... É como eu falei para você, a 

lombar ela sempre... Tá, vamos mais fundo então...  Talvez tenha essa questão assim, da 

minha personalidade de querer fazer rápido e muito bem feito! Coisas que dizem respeito a 

mim, e não ao outro. Então eu tenho um tempo para fazer determinada atividade na minha 

casa, algum tempo eu optei por não ter empregada. Então assim, uma casa fácil de cuidar, dei 

responsabilidade para todo mundo em casa, e duas vezes por semana eu dou uma arrumada. E 

as vezes eu fico assim “eu quero fazer isso rápido para poder me liberar logo disso (eu adoro 

estudar) para poder estudar”. E era engraçado que sentada estudando a dor não me 

incomodava. Eu estava tão feliz com o que eu estava fazendo ne? E aquela coisa de querer 

fazer rápido! Aí esquecia de travar o abdômen. Faz rápido, aspira, fica jogando o peso desse 

lado, e aí eu comecei a perceber “calma, então dá mais tempo. Faça isso com mais tempo.”. 

Uma hora é pouca? Então faça com mais tempo, porque não adianta terminar e estar mal. 

Estar travada, começar a sentir dor. 
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Porque eu tenho um prazer muito grande em arrumar minha casa, eu gosto de arrumar minha 

casa! É uma coisa que me deixa bem! Mas não fazer correndo. Eu percebi que a minha 

ansiedade em querer ver tudo arrumado tudo organizado logo acabava me fazendo mal. Então 

foi um aprendizado que tive que fazer. Não dá pra fazer agora? Então não vou fazer. Vou 

fazer o que é mais suave, vou tirar uma poeira, vou colocar roupa pra lavar, ne? Mas o aspirar 

que é onde que eu sei que pega minha coluna, eu vou fazer na hora que der. Então isso 

começou a ficar uma coisa mais serena pra mim. Antigamente era uma coisa muito 

angustiante! Ter quer fazer, e ter que interromper a tarefa pela metade. Não poder falar assim 

“a ta cheirosinha, ta arrumadinha minha casa”. Você ter que parar, ne? Ou o contrário: está 

linda, maravilhosa, e eu estou aqui quebrada. Isso me fazia sofrer. E ai demorou um tempo. 

Não foi muito rápido este aprendizado não. Demorei a perceber que eu tinha... Aí eu comecei 

a organizar o meu horário, de fazer no momento em que eu estou sozinha em casa para não 

incomodar ninguém. Por que um está vendo televisão, o outro está dormindo. Por que aí 

também eu vou fazer rápido, porque eu não quero incomodar o outro, então não é a solução. 

Então eu elegi 2 vezes na semana, horários que não tem ninguém em casa. Aí eu faço, virou 

duas horas, se tiver que ser três horas tudo bem, por que aí eu vou fazer devagar. Porque antes 

se tivesse que lavar o banheiro, aí eu ficava pensando “ai, mas o banheiro é o que mais pega 

minha coluna”, aí eu falo assim “não, essa semana eu acho que eu não estou bem, eu não vou 

fazer. Vai ficar do jeito que está”. Eu jogava lá os troços que tinha que tirar os limos e pronto! 

Não vou fazer. E aí comecei a não me angustiar com isso. Em outros momentos eu começava 

a fazer e percebia que começava a doer. Aí, para! Alonga! Para que isso não evolua. Então foi 

uma coisa assim de começar a perceber as limitações do meu corpo. 

Entrevistadora: você se olha muito né? 

ESTER: eu passei a me olhar!  

Eu sempre fui de me olhar. Mas acho que não por esse prisma, do meu corpo, do meu limite... 

Não me considero uma pessoa velha, não é isso, mas eu não sou uma jovem. Tenho 54 anos, o 

corpo mudou, então, a agilidade muda. Engraçado que outro dia eu escutei um senhor falando 

isso para uma, um senhor não, acho que ele tem uns 50 anos. Falando pra uma senhora que 

estava se queixando que ela não tinha mais agilidade, mas assim, numa vitimização, numa 

lamúria. Eu fiquei olhando aquilo, e falei “nossa, eu não quero ficar assim não”. Essa coisa de 

você ficar se vitimizando, é tão pesado isso. Eu acho. E aí ele falava de uma forma tão sábia 

pra ela “perceba o que você pode fazer, e o que você não pode, delegue a outro, ou faça do 

jeito adaptado que você pode fazer. Mas Não adianta você sofrer com isso porque você não 

vai voltar a ser uma jovem. E você tem que preservar o que você tem, o que você pode neste 

momento fazer com qualidade pra preservar a saúde”. E aquilo dali quando eu escutava eu 

pensava: Ester, presta atenção, presta porque isto é uma grande lição para você. Pois o teu 

corpo está mudando. Está mudando, e na medida em que seu corpo muda você tem que 

escutar, e ficar conectada com ele o tempo inteiro.  E eu tenho que ficar escutando, na hora 

que ele começa a dar o primeiro alerta para você, a primeira fisgadinha, você para “o que é 

que eu estou fazendo de errado.”. Ou eu não estou contraindo o abdômen, ou eu estou fazendo 

rápido de mais por que eu quero fazer outra coisa, então nõa é hora de fazer isso. Então se 

você esqueceu de contrair o abdômen você esqueceu porque estava pensando em outras 

coisas, então espera aí, contrai o abdômen. 

Entrevistadora: Quando você associa que você começou a ter essa consciência? 
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ESTER: de uns dois anos para cá. E eu posso dizer que no ultimo ano ela ficou muito mais 

forte para mim. E eu digo que isso foi o pulo do gato em tudo na minha vida. Absolutamente 

tudo! Eu estar mais conectada comigo, me respeitar mais, respeitar meus limites, e eu digo 

todos os limites: limites físicos, limites emocionais, né? Aprender a dar limite ao outro, até 

aqui tudo bem, daqui para cá não. Isso não  

E ainda uma coisa que eu... Por que é da minha personalidade, então eu não consigo falar na 

hora. Mas não lembro na vida de na hora ter falado: para! Eu dou uma retraída, na hora eu 

travo, eu assusto, assusto com pessoas que berram, que falam muito alto, então eu dou uma 

encolhida nessa hora. Mas engraçado, que esta percepção, que eu entendia que era uma coisa 

de uma fragilidade minha, eu tento reverter isso, porque a impulsividade também não é legal. 

Mas também ficar travada, encolhida durante muito tempo também não é bom! Nem 8 nem 

80. Então eu vou me dando o meu tempo de elaborar aquela situação, para poder num 

segundo momento eu voltar... Ou às vezes nem precisa voltar, à vezes com um olhar, um 

gesto diferente, você já mostra para a pessoa que não ficou legal aquilo. Então você já vai 

dando limite de uma outra forma. Acho que talvez esse seja um dos maiores aprendizados pra 

mim: aprender a dar limite ao outro, e aprender a dar limite a mim mesma, quando eu estou 

sobrecarregando a mim. Ou com emoções ou com atividades que não estão boas para mim. 

Entrevistadora: Ester, sobre sua vida, vamos tentar entrar um pouquinho mais nela? Se você 

pudesse, hoje, me dizer quais são suas lembranças mais importantes... 

ESTER: mais importantes? Algumas: Nascimento da minha filha, foi uma coisa muito 

importante, sempre quis ser mãe. Antes, a minha formatura, eu também sempre quis ser 

médica. Então, assim, você conseguir realizar este sonho, né? Quando eu percebi que a 

relação com meu marido estava ficando aquilo que eu buscava, que eu tinha encontrado 

realmente um companheiro, uma pessoa madura, que queria partilhar tudo na vida juntos, são. 

momentos que eu elejo como momentos felizes da minha vida. Outros momentos importantes, 

mas doídos, foi a perda do meu pai, eu tinha 3 anos de formada, ele faleceu de câncer, então 

foi um processo bem sofrido. Mas por outro lado assim, sou grata por ter podido fazer um 

processo de despedida, poder aparar tudo o que tinha que aparar, falar o quanto era importante 

para mim, o quanto eu o amava... A perda da minha avó também, que não era a mãe dele, ele 

perdeu a mãe muito cedo. Era a mãe da minha mãe, que era... Eu digo assim, as duas pessoas 

mais importantes para mim (voz embargada de choro), ele e a minha avó materna. Quer dizer, 

foram momentos difíceis, mas eu tenho uma compreensão, até porque eu sou espírita, sou 

Kardecistaa, e eu tenho uma compreensão muito diferente, ne? De que é um momento em que 

a gente não vai se ver, um período. Mas que esse elo, quando ele é forte (chora), quando ele 

existe já hámuito tempo, então ele não rompe, nunca. Então a saudade que fica, mas nunca a 

revolta, nunca a não aceitação. É a saudade mesmo de não ter perto. 

Entrevistadora: Ester, você está me dizendo, eu vejo o quanto estas questões te tocam, mas 

preciso compreender um pouco melhor da sua vida. Entrar um pouco mais. Me conta como é 

sua família? Como foi sua infância? Como foi sua vida? 

ESTER: então vamos entrar em partes mais doídas... É, bom, eu tenho uma irmã (chora) mais 

velha, uma pessoa que sempre foi muito protetora, mas era uma pessoa que por ser muito 

diferente de mim, muito arrogante, muito autoritária... É uma pessoa que eu não conseguia 

lidar. (chora ainda mais) Na minha infância mesmo eu acabava me submetendo muito a ela. 

Por medo de confrontar. E um determinado momento eu vi que não dava mais. Mas isso eu já 

tinha 23 anos. (para de chorar) Eu já estava formada, fiz faculdade no interior do Rio de 
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Janeiro, aí quando eu voltei pra casa, esse desrespeito com meu pai, com minha mãe... É a 

forma dela viver ne? A vida. Aí eu fiquei lá por um ano e falei, eu não agüento essa loucura. 

Aí fiz minhas contas, já estava empregada, fazia uma especialização, aí eu vi que dá, dava pra 

eu me bancar. Aí sentei para conversar com meu pai, e coloquei para ele: eu estou indo 

embora. Aí foi engraçado porque ele olhou pra mim e falou assim “quem tem que ir não vai e 

quem tem que ficar vai embora”. Eu falei “desculpa, mas me dói muito ver a forma como ela 

trata vocês, como que vocês deixam ela tratar vocês dessa forma?”. Meu pai sempre foi uma 

pessoa muito afetuosa, muito carinhosa, mas aquele típico pai que era o provedor. Saia cedo 

para trabalhar, voltava de noite, e ficava o encargo da mãe educar as filhas. Eles se 

conheceram no mesmo trabalho, aí, quando ficaram noivos, ele pediu à minha mãe que ela 

parasse de trabalhar, e ela aceitou. Então já casaram com a minha mãe dependendo 

financeiramente dele. E a minha mãe sempre foi uma pessoa menos afetuosa. Uma pessoa 

séria, mais rígida, uma pessoa que cobrava muito, não admitia um erro, um nada errado, né? 

Mas até então, que eu lembre, até os meus 6 anos mais ou menos, ela era uma pessoa assim, 

aquela mãe daquele jeito que eu conheci. Menos afetuosa, mas cuidava da gente e tal. Eu não 

sei o que aconteceu na relação deles, eu acho que foi alguma coisa na relação deles, que aos 6 

anos minha mãe começou a bater na gente. Mas quando eu digo bater Barbara, não é pegar 

um chinelinho e bater, era espancar. Hoje seria uma coisa que se fosse para conselho tutelar ia 

dar uma encrenca muito grande. Ela pegava a cinta e batia na gente. E assim, era bater aonde 

tivesse que bater, principalmente nas pernas. E eu sempre, (retorna a chorar) posso dizer para 

você, que quando eu comecei a presenciar isso – mas era do meu feitio ser uma criança mais 

quieta, mais tranqüila, sempre fui – E quando eu comecei a ver essas explosões de raiva, o 

que eu fiz? Para me proteger, eu comecei a ser uma criança mais quieta ainda. Fazer arte? 

Nem pensar! Se sem fazer arte, ou seja lá o que for que eu acho que não foi arte, que era tão 

pequeno, coisas de criança, levava uma surra, então comecei a ficar quieta. A minha irmã pelo 

contrário, a minha irmã confrontava, afrontava ela, chegava a dizer “quer matar, mata! Mata 

espancando.”. Mas a minha irmã não soltava uma lágrima, e isso irritava mais ainda minha 

mãe. Ao ponto que eu lembro que uma vez na casa da minha avó, a minha avó chegou a pegar 

ela e falava “você vai matar sua filha”. E ela falava “mas ela tem que me respeitar, ela tem 

que obedecer. Eu tenho que educar”. Para ela, educar era isso. Que ela pensava que era certo 

Então assim, durante muito tempo, não que a relação ficasse ruim, mas ficou uma relação 

distante. O afeto, o amor que eu tenho pelo meu pai eu não consigo ter por ela. Apesar de ser 

minha mãe. Isso me dói muito (choro ainda mais). Mas eu não consigo.  Não maltrato, não 

deixo de acolher, de forma alguma. Pelo contrário, enquanto eu ainda morava no Rio estava 

sempre, quando ela precisava, levava ela no médico, acompanhava ela nos exames... A minha 

irmã? Entendo que ficou uma mágoa muito grande, a minha irmã não quer saber mesmo ne? 

Quer dizer, não queria saber. E ai o que é que aconteceu... Mas eu sentia que isso não era o 

suficiente, porque a minha mãe teve essa questão da vitimização. Ela, de todas as irmãs, foi a 

que melhor casou, teve uma vida melhor, enfim. Que teve uma vida mais confortável, porque 

meu pai pode propiciar para ela, mas sempre teve um medo muito grande de perder tudo isso. 

Uma coisa de um medo da miséria, um medo de ficar desprovida, talvez, não sei se 

inconscientemente achasse que não poderia contar com as filhas por tudo que tivesse feito, fez 

com as filhas. Então ela sempre teve esse receio, de nunca depender de ninguém e ao mesmo 

tempo ter muito medo com o dinheiro, com as finanças dela ne? Bom, meu pai acabou 

falecendo, deixou ela numa situação boa, não foi uma situação ruim. Só que assim, questões 

burocráticas, aposentadoria, esse negocio de ISNS, que hoje é rápido! Antigamente demorava 

um ano. Então um ano a gente se aproximou mais, e a gente teve que ajudá-la 

financeiramente. Pra mim foi tranqüilo, pra minha irmã também. 
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Ela se sentia muito grata por isso. Acho que isso amenizou um pouco os medos que ela tinha. 

Mas eu sempre tive a sensação que nada era o suficiente para ela. E isso demorei muito anos 

para entender, que nunca nada seria suficiente para ela. E eu sempre procurando fazer mais 

para agradar ne? Sei lá, ser a mais atenciosa, a mais cuidadosa, a mais que eu podia ser em 

troca de ter algum afeto dela. Até que eu percebi e falei assim “mas nada do que eu faço é 

suficiente para ela. O que eu faço já está bom. Já esta suficiente, eu não preciso fazer mais e 

nem provar nada para mim. Eu cuido bem dela eu não preciso te culpa em relação a se eu não 

estou sendo atenciosa, porque isso não é uma verdade, isso é uma fantasia da minha cabeça. 

Ai isso acalmou um pouco mais não ficar tão ansiosa de ligar “comprou remédio? Tomou 

medicação? Melhorou da dor? Não melhorou?”. Era um coisa acho que assim,  busca desse 

amor. Isso era muito claro pra mim. E aí eu vim pra São Paulo, depois que ela 

financeiramente já estava bem. Na verdade eu já vinha, eu dava plantão. Quando meu pai 

adoeceu eu vi que ele precisava de atenção, e eu estava fazendo uma especialização e eu falei 

“eu preciso me cuidar financeiramente.”Aí um amigo meu que morava aqui em São Paulo e 

falou, Ester, eu sei o que esta acontecendo com você, você não quer vir dar um plantão em 

São Paulo? -  Porque o Rio Sempre pagou muito mal – Porque com o que  a gente ganha aqui 

você vai conseguir pagar suas despesas, e o resto da semana você cuida do seu pai, você 

estuda. Pagava a minha especialização pagava a minhas despesas e pagava meu aluguel. Aí eu 

falei, opa, trabalhava a semana inteira, ficava angustiada no trabalho porque não posso ficar 

com meu pai... Aí eu falei com meu PI e minha mãe, olha final de semana minha irmã está 

aqui, fica na retaguarda, porque ele tinha muitas dores com as metástases ósseas, precisava ser 

internado, e tal. E eu durante a semana seguro aonde?. Não morava com eles. Nunca sai da 

minha casa ne? Ia lá, passava o dia inteiro, de noite estava voltando para minha casa. No outro 

dia ficava a distância porque eu tinha que estudar. Mas assim, eu me sentia mais tranqüila 

porque eu estava por aqui. Qualquer coisa que ele precisasse, se fosse final de semana, minha 

irmã assumia. Então pactuamos isso, fluiu bem, por um tempo, aí ate que quando ele faleceu 

=, passou um ano, minha mãe financeiramente já estava bem, já estava recebendo a pensão. 

As primas do meu pai foram fantásticas com ela. Todas viúvas, ou as que não casaram, então 

começaram a viajar. Então foi uma felicidade ne? 

Entrevistadora: Acolheram ela para o grupo né? 

ESTER: Exatamente! E ela vibrava! Porque, imagina, ela não tinha mais compromisso com 

nada nem com ninguém. A gente falava “mão vai viajar”. Dava a maior força, porque ela 

sempre gostou. E podia fazer isso. Aí eu conversei com ela e falei assim “mãe, está muito 

cansativo para mim, eu sempre continuava na minha casa, então eu vou mudar para São 

Paulo. Porque não faz mais sentido. Aqui, financeiramente não vai dar, eu vou ficar em 

subemprego aqui.”. Eu tinha 10 anos de formada, tinha 2 especializações, aí eu falei, eu vou 

pra São Paulo. Eu já tinha esse emprego, fiquei morando na casa desse meu amigo. Ele tinha 

uma clínica eu fiquei trabalhando com ele. Nossa, não demorou 2 meses que eu morava aqui... 

Ele morava muito longe, ele morava no Jaraguá, e aí eu falei, eu vou começar a mandar meu 

currículo. Aí eu falei com ele, quais os lugares bons que tem para trabalhar em São Paulo? Aí 

eu consegui emprego na Amil, na Golden Cross, só mandando currículo. Porque no Rio isso 

não existe, era QI do QI do QI. E aqui eu falei “gente, eu acho que é aqui que eu tenho que 

viver.” Porque assim, se você for um profissional bom você consegue o teu espaço. E naquela 

época a gente ainda mandava currículo por carta, e eu mandava e vinha resposta “vamos 

marcar uma entrevista”. E ai eu consegui vir para cá, nesta região da Paulista, aqui eu conheci 

meu marido, casei... E foi quando eu conversei com ela “eu vou ficar mesmo morando em São 

Paulo".  
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Anos depois, a minha irmã resolveu vir para São Paulo. Que ela viu que a situação aqui era 

bem melhor e tal. E ai foi um momento em que eu ainda bem, já tinha aprendido a dar limite. 

Ela, quando veio, ela primeiro dava plantão, vinha e voltava. Aí depois ela resolveu vir e eu 

falei com ela “vamos procurar apartamento” porque eu já estava pra casar. Aí ela falou “eu 

não posso morar com você?” eu falei “não. Não. Eu estou começando uma vida com a pessoa 

que eu elegi. Desculpa, mas eu to aqui, eu me disponho a procurar apartamento perto, que 

seja, pra gente ficar próxima ne? Mas...”. Se ela não tivesse situação financeira para isso, se 

não tivesse apartamento para alugar era uma outra questão. Mas tinha. Não. Vai ser um 

inferno! Esse casamento que tem tudo para dar certo vai por água a baixo se eu permitir. Mas 

antes eu tive que me aconselhar com um irm... Com um senhor que era uma pessoa muito 

importante para mim. Porque vinha uma culpa, será que eu não estou sendo uma boa irmã? 

Será que eu Não estou ajudando ela? Aí ele falou “não! Você elegeu essa pessoa! A sua irmã 

ela veio – a questão do espiritismo ne? -  Veio para sua vida par algum aprendizado, mas você 

não pode deixar ela interferir na sua vida para frente. Aí eu falei “Ai, que alivio!”. Que sábio 

ne? A gente que olha de fora acha tão fácil: como que uma pessoa que está casando vai morar 

com uma irmã com quem não se dá bem, não é?  

E aí tempos depois minha irmã... Aí eu engravidei, tive minha filha e tempos depois minha 

irmã se envolveu com uma pessoa, e ai ela engravidou, e ai ela ficou mal com isso, porque o 

rapaz não quis assumir. Ai eu falei, olha, não tira, no que puder a gente te ajuda. Fiz o 

intercambio com a minha mãe para dizer que ela estava grávida. Cuidei dela, porque ela 

morava aqui perto. Cuidei dela durante a gestação porque ela teve uma gestação difícil. Ficou 

em casa, com crise hipertensiva. Então eu saía, levava minha filha que pra ela era legal. 

Ficava brincando. Cuidava de tudo o que tinha em casa para ela não fazer nenhum esforço ne? 

Ai quando meu sobrinho nasceu a minha mãe achou por bem vir morar com ela. Aí ficou 

morando aqui acho que 1 ano. Ela ia e voltava para cuidar das coisas dela no Rio. Mais ou 

menos um ano, um ano e meio. Até que elas decidiram voltar para o Rio, e ali, minha irmã 

numa situação financeira que já não estava boa. Passou a morar com a minha mãe. Aí as 

brigas começaram e aí eu comecei a  “não quero saber disso. Vocês tem que se entender nessa 

vida. Não adianta uma ligar e ficar me perturbando... Porque a mamãe isso... Porque a Kátia 

isso. Ai não gente! Porque vocês quando desabafam comigo, vocês ficam super bem, eu fico 

aqui em São Paulo super mal, e vocês não conversam entre vocês. Então se ligar é pra falar do 

meu sobrinho, pra falar de qualquer outra coisa ne? Mas eu não quero ficar mais no meio 

disso”. Aí dei esse limite, e fui aprendendo a dar outros limites na minha mãe, principalmente 

nessa coisa da vitimização. 

Eu lembro que teve um dia das mães que eu liguei pra ela, e foi o primeiro momento que a 

minha mãe mostrou algum arrependimento pelo que ela tinha feito. Não sei se pelos netos, por 

ver como a gente criava nossos filhos ne? E aí ela falou “eu acho que eu fui rígida de mais, 

não precisava ter batido tanto em vocês. Eu fui muito severa, voces não precisavam disso”. E 

na época eu estava com isso tão mais tranqüilo na minha cabeça que eu consegui falar pra ela 

“olha mãe, eu acho que você fez o que você achou que era  certo fazer. Quero eu entender que 

você não fez por maldade, por perversidade. Eu acho que você fez porque você achou quer 

era desse jeito que se criava um filho. Que se educava um filho. Pro filho não se desvencilhar 

na vida e não ser um mau exemplo. Né?” “Ah, Não, não, era por isso mesmo. E hoje eu tenho 

orgulho quando eu vejo que vocês são mulheres que tem família que tem sua profissão. Você 

são pessoas honestas e tal, mas eu não deixo de me culpar.” Ai eu falei, “mas olha, se você 

não repetir – até porque com a minha filha eu não vou permitir – Se você não repetir isso com 

seus netos eu acho que já esta de bom tamanho.  
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E esse arrependimento, de todos, pelo menos você poder estar falando disso, pelo menos para 

mim, porque não sei se falou pra minha irmã ne? Já esta bom, passou, não precisa ficar 

voltando nisso. Porque eu senti o quanto que aquilo doía. E possivelmente já devia estar 

doendo há muito tempo, ela não conseguia falar, ne? Para ela conseguir falar ne? 

Entrevistadora: sim, uma pessoa tão rígida, né?. 

ESTER: Para ela conseguir, né? Mas eu dei uma brecha para ela que foi mais ou menos o 

inicio da nossa conversa. Eu estava trabalhando com uma pessoa que eu digo que beirava a 

psicopatia, e eu precisava dar limite a este rapaz. E era um médico que fingia que examinava 

paciente e não examinava. E eu trabalhava em uma unidade que era unidade de dependentes 

químicos. Então assim, quando os enfermeiros vieram conversar comigo sobre o que estava 

acontecendo, eu falei “eu preciso que vocês me dêem provas. O relato de vocês já é uma 

prova para mim e aí eu levo isso  adiante no Conselho de Medicina. Não tenham dúvida.”. Aí 

eles olharam, e ficaram com medo, a questão de que, um deles falou “mas a corda sempre 

arrebenta para o ladomais fraco”.  E eu falei “eu não vou deixar que arrebente para o lado 

mais fraco. Mas eu preciso que vocês vão junto comigo”. E aí eles falaram o seguinte “mas o 

paciente nunca vai poder dizer o que realmente aconteceu, porque estes pacientes estão 

intoxicados. E ele pode usar isso dizendo - não, eu examinei sim! Ele não lembra, estava 

alcoolizado, estava sob uso de drogas” e eu falei “mesmo que ele diga isso. Ninguém vai levar 

em conta o relato deste paciente que não vai lembrar se foi examinado ou não. O relato de 

vocês é que é o mais importante. É o de você contra o dele. Mas assim, se não é só um de 

vocês e no outro plantão aconteceu a mesma coisa, e no outro no outro e no outro... Porque eu 

já tenho a colega”, porque ele copiava a anamnese dela, só mudava o horário. Ele era o único 

que fazia questão de colocar a data e o horário. Eu achava estranho aquilo. E aí depois eu fui 

juntando as peças. Porque, a história era basicamente a mesma. Ele mal chegava na beira do 

leito do paciente. Ele pegava todos os prontuários e levava pra dentro da sala dele, colocava a 

data, a hora e copiava. Aí essa colega chegou um dia e falou assim pra mim “engraçado, 

porque as vezes eu volto no outro dia e o paciente esta tão pior, mas quando ele viu, o 

paciente estava igual. O paciente está sempre igual quando eu vejo de manhã.”. Aí eu fiquei 

com aquela pulga atrás da orelha, e quando os enfermeiros vieram me falar isso. E aí foi 

quando eu vi que o rapaz não é normal. Ele mente compulsivamente. Aí foi quando eu falei 

com a minha mãe “ah, mãe...” porque eu não era de levar meus problemas, porque, uma 

senhora de idade? Eu não vou ficar perturbando a cabeça delas com essas coisas. Aí eu falei 

“ah mãe, hoje eu vejo que a sua rigidez, ao menos não deixou que a gente tivesse esse traço na 

nossa personalidade. A senhora ensinou o que era correto o que não era correto. Eu tenho uma 

pessoa no meu trabalho que em absoluto não sabe respeitar o outro. Que mente 

compulsivamente.” Se ele tivesse tido talvez uma mãe – não digo que batesse -  mas que 

impusesse limite, que visse as tendências que ele estava tendo, e que tentasse ajudá-lo, talvez 

fosse uma outra história. Mas agora sou eu que tenho que dar limite a ele. Aí juntava eu e a 

outra diretora e tinha que dar limite o tempo inteiro. Até que a gente foi dando limite, dando 

limite, dando limite, ele não agüentou e falou assim “eu quero ir embora”. Então vai embora, 

porque eu não estou perdendo nada, estou ganhando. E assim, não dificultei em nada a saída 

dele, falei “escolhe para onde você quer ir que eu estou te liberando. Não precisa nem ter a 

documentação própria; eu te libero antes.” Porque esse processo as vezes demora três meses 

ne? Então isso pra mim foi um aprendizado porque me lembrava muito a minha irmã, o 

autoritarismo da minha irmã. 

Entrevistador: o seu comportamento te lembrava? Ou o dele? 
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ESTER: o comportamento dele! Aquela coisa de que quando não está com a razão berra, 

grita, ameaça o outro. Então isso me assustava. Minha sorte é que eu tinha, é como se fosse 

uma mãezona, uma grande amiga que é a diretora mesmo da unidade, eu era diretora dos 

clínicos e ela era diretora geral. E eu sempre pontuando para ela. Ela no início – Por que ele 

convencia a todos de que ele era simplesmente o melhor. E eu, nos almoços que eu tinha com 

ela, falava: “não é assim, você esta se iludindo.”. E ela confiava muito em mim. Mas ela 

ficava meio dividida. Até que as coisas foram surgindo e ela olhou para mim e falou assim 

“acabou, caiu a máscara para mim. Estou do teu lado. O que você quiser a gente faz”, eu falei 

“eu só quero liberar ele daqui” - Porque eu queria liberar e ela não queria - “eu só quero a sua 

autorização para falar para ele que a hora que ele quiser ele pode ir embora. Porque é um 

risco! Para nossa instituição, é um risco para os nossos pacientes, de uma certa forma isso é 

muito ruim para os outros profissionais, porque eles podem achar que a gente sabe e que a 

gente não faz nada. E como a gente nunca conseguiu provar porque os enfermeiros nunca 

tiveram a coragem... Eu entendo o medo deles. Foi o processo de cercear cada vez mais o 

trabalho dele, dar incertas, quando ele estava trabalhando passar por lá. E ficar de olho, 

perguntar para o paciente na frente dele “está tudo bem? E aí a sua barriga? Está doendo 

mesmo ou não está?” aí ele começou a perceber que a coisa não estava boa para o lado dele, e 

ele pediu pra sair e vá com Deus! (ri) 

Entrevistadora: você fez especialização no que? 

ESTER: eu fiz primeiro cardiologia. E aí tem uma questão muito relacionada ao meu pai. O 

meu pai ele enfartou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu vi meu pai enfartando, meu pai 

sendo levado pelo irmão para o hospital. Vi ele retornando – porque antigamente enfarto se 

tratava em casa, você deixava o paciente deitado olhando para o teto e que Deus proteja! 

Porque era assim, não tinha o que fazer. Era repouso absoluto. Ih, sou dessa época. E ali eu 

acho que foi uma coisa assim de querer cuidar do outro e acabei fazendo cardiologia. E era 

muito claro isso na minha cabeça e era um grande sofrimento para mim de fazer cardiologia, 

por que caso ele viesse a ter um enfarto ele tinha uma especialista 24h do lado dele, que ia 

fazer – olha a onipotência – que ia salvar a vida dele. E ai num determinado momento na 

minha especialização começou a ser muito sofrido. Porque eu me lembro que depois, como 

complicação do enfarto, ele começou a ter muita arritmia. No início ele ficava internado, ia 

para UTI para fazer a cardioversão e aí depois o médico falou “não, vamos começar a fazer 

um comprimido de manutenção para você e na próxima crise a gente aumenta a dose. Por que 

não dava, era semana sim, semana não internado. E aí eu lembro que neste momento eu estava 

tendo uma aula de arritmia, e eu tinha um professor que ele estava dando a aula, e eu comecei 

a chorar. Aí eu sai e depois ele veio atrás me perguntar o que que aconteceu. Aí eu falei 

“professor, é porque eu não agüento, você está falando de arritmia eu deixei meu pai em casa. 

Você fala que arritmia, fibrilação, pode embolizar, e eu fico aqui “meu pai pode estar 

embolizando. Está muito sofrido, eu vou lá fora, eu vou largar isso, eu não agüento!”. Aí ele 

olhou para mim e falou assim “termina pelo menos o curso, não toma a decisão assim. 

Termina o curso. Depois você vê o que faz.”. E eu era uma pessoa assim, muito determinada, 

eu termino! Porque era eu que pagava, o meu curso, a minha conta. Aí eu falei “não, eu vou 

ficar até o final para ver se essa mesmo é a minha história ou se não é. Até que eu a final vi 

que não era. Não era a minha praia. Eu me livrei dessa responsabilidade que tinha que cuidar, 

entreguei ao cardiologista: “Toma, é todo seu! No máximo eu posso ligar para você e falar 

está fibrilando, e ai o que a gente faz? Agora a conduta é sua”.  

E aí eu me encontrei na homeopatia. Eu sou homeopata. Na realidade era pra ser 

acupunturista também. Mas ai o que que aconteceu, tinha um curso de especialização de 
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acupuntura no Rio que eu achava uma coisa muito louca porque a gente não aprende nada 

disso na faculdade. E tinha um prova de seleção para você entrar no curso. Gente, eu não sei 

nada disso! Vou tirar zero nisso. Aí li umas coisas lá, e no dia da prova, na madrugada, eu tive 

febre de 40 graus, amigdalite bacteriana, cabeça explodindo de tanta dor pela infecção, Aí eu 

parei e disse assim “talvez não seja o momento de fazer acupuntura. Virei pro lado e dormi. 

Falei “vou para homeopatia. Fui fazer especialização e me encontrei!" 

Essa questão mais humanizada, de você ver o paciente como todo, não é só uma coisa aqui 

outra ali que está doendo e que está incomodando. É você entender que o sentimento, o 

pensamento, a ação, tudo isso desencadeia um adoecer. E aí fiquei 10 amos trabalhando só 

com homeopatia. Tanto que quando eu fazia plantão aqui eu fazia plantão para sobreviver, em 

São Paulo, mas os meus empregos em São Paulo foram todos com a homeopatia. Assim, 

durante 10 anos eu sobrevivi, sobrevivi não, eu vivi bem! Só com a homeopatia. Aí eu parei 

de fazer homeopatia quando minha filha nasceu. Porque eu tinha um vinculo muito grande 

com meus pacientes. Mesmo no convenio, eles tinham meu telefone, de poder me ligar, e eu 

tinha muitos pacientes, eu atendia criança, e as mães só podiam trazer as crianças para o 

consultório a noite. Aí eu lembro que teve um dia, a minha obstetra nem sabe disso, eu tinha 

15 dias que eu tinha dado a luz a minha filha e esta paciente me ligou que ela tinha passado no 

pronto socorro e a filha bebezinha estava com pneumonia, e ela queria que eu visse. Eu olhei, 

minha mãe veio para me ajudar eu falei “mão, eu vou dar de mamar pra Bia, eu sei que ela vai 

ter um intervalo grande” Aí eu peguei um taxi, o consultório era do lado de casa, fui 

devagarzinho , fiquei sentada. Mas tinha escada, subi escada, não deixei. Aí quando ela 

chegou ela disse “mas cadê a barriga? “Está em casa e já dei de mamar, pode ficar tranqüila. 

Dá tempo da gente ver a neném e eu corro pra casa”. E ela ficou muito mal e eu disse “não, 

não fique! Se eu não pudesse eu não viria. Eu ia te encaminhar apara um outro colega. Mas eu 

calculei tudo e dá”. Aí eu mediquei, e a criança realmente estava com pneumonia, depois 

ficava monitorando. Aí a hora que eu percebi que eu não ia dar conta. Porque para mim, 

naquele momento era mais importante cuidar da minha filha, que era a minha 

responsabilidade. Aí eu liguei para vários amigos meus homeopatas e eu selecionava: esse 

aqui vai ficar bem com fulano esse com fulano. Eu tive esse cuidado “vai lá, estou te 

encaminhando para uma pessoa muito boa! Espero que você não pare com o tratamento, estou 

passando seu histórico todo...” e ai também não quis saber mais, se foi se não foi. Eu falei 

“não, estou fechando a porta, não posso continuar mais nesse vinculo.” 

Uma coisa que me emociona muito, foram duas cartas que eu recebi de paciente que queriam 

me localizar. Aí o que é que eles fazem, mandam carta para o conselho de medicina, mas o 

conselho não pode dar nem seu endereço nem seu contato se isso não é público, se você não 

tem seu consultório e tal. Aí eu recebi a cartinha deles dentro do envelope do conselho de 

medicina “esse paciente está querendo localizar você”. Teve um que me marcou tanto, mas eu 

não consigo lembrar desta criança. Ele conta, quando escreveu para mim ele já tinha uns 22 

anos, e ele era criança e tinha perdido a mãe. Ele deve ter passado muito pouco em consulta 

comigo para eu não conseguir registrar. E ele diz q ele foi levado pela tia num momento de 

grande sofrimento, e que eu fui uma pessoa extremamente importante para ele, de colher, de 

entender a dor de e o remédio que deu melhorou a dor que ele estava sentido. E eu ficava 

“Meu Deus! Quem é essa criança que eu não consigo lembrar”. E eu não conseguia lembrar 

dele. 

Entrevistadora: Mas ele... 



400 
 

 

ESTER: ele lembrava de mim. Aí são essas coisas que você olha e você fala, é bom a gente 

exercer a profissão desta forma. Não é orgulho, mas é de olhar e falar assim: estou no 

caminho certo! Eu acho que é o jeito que tem que ser feito. 

Entrevistadora: e valorizar essa relação mesmo né? 

ESTER: que eu acho eu isso é fundamental. Eu não consigo trabalhar se não for desta forma. 

E isso é alho que... Assim, esse trabalho que eu tinha, essa diretora que é uma grande amiga, 

ela acabou se afastando, foi para dentro da secretaria, e aí uma outra colega assumiu. Ela me 

chamou para assumir, mas eu falei que eu não queria. Porque nesse ponto eu sei, eu sou 

tarefeira. Eu sou do tipo: vai você na frente e conta comigo. Aí outra colega assumiu, mudou, 

e aí ficou uma relação muito difícil, e eu falei “eu tenho que ir embora. Então hoje eu estou no 

INCOR, trabalho lá, que também é um desafio, de convencer – eu fico na pneumologia – 

convencer aqueles residentes de que eles tem que escutar o paciente. Eles não tem que ficar só 

medicando. Que quando o paciente chega com conteúdo – eu trabalho com controle de 

tabagismo agora – “não consigo para de fumar porque...” Aí vem a história ne? E eles não tem 

paciência para escutar. Aí já é o que eu digo né? Eu valorizo muito a sua profissão, porque 

assim, eu como – eu me especializei em dependência química – e a gente não consegue 

trabalhar sozinho se não tiver um bom psicólogo do lado. Impossível, impossível! 

Onipotência absoluta de achar que você como médico... Não tem recurso para isso! Eu talvez 

tenha um pouco mais por causa da homeopatia que me deu uma outra ferramenta de escuta, 

mas não de medicar, porque realmente na homeopatia no início do tratamento você medicar 

uma pessoa que é dependente não tem como. Não... Não... Tem limite! Acho que pelo menos 

eu tenho ouvido, eu reflito, eu questiono junto. Eu dou devolutiva para este paciente e estou 

com a psicóloga do lado ali o tempo inteiro. E nos duas sofremos muito quando a gente vê, 

como que os residentes, não são todos! Isso já é do perfil da pessoa. Como que alguns 

residentes tratam os pacientes. Aquilo ali, vários momentos eu falei assim “olha Deus, o que 

eu estou fazendo aqui?”. É muito difícil ver isso. Um profissional igual a você, sendo que não 

consegue parar de fumar, então vou dar uma joelhada ne? Na lombar dele, ele sai quicando 

daqui e não volta mais. Gente quando eu escutei isso! E fala... fala na frente dos residentes. 

Quer dizer que... Residente é igual filho. Eu penso assim! Você tem que saber o que você esta 

fazendo, porque ele está olhando, ele está aprendendo e ele vai imitar o que você está fazendo. 

Tem uns ali que eu falo “nossa...”. Teve um que chegou para mim e falou assim “eu acho que 

vai dar merda, porque o paciente escutou ele falando isso no corredor”. Eu falei “se der ele vai 

ter que responder pelo que ele fala, um dia vai dar.Um dia vai dar. E eu acho que ‘só  assim 

que ele vai aprender. 

Entrevistadora: Vai chegar né? 

ESTER: não tem jeito! Uma hora chega! (ri) 

Entrevistadora: e seu marido? Como é que foi? Você conheceu ele no trabalho? 

ESTER: então, conheci quando eu fui admitida na Golden Cross – meu marido é psiquiatra e 

homeopata também. – Ele trabalhava na época como clínico  geral, fazendo além da clinica os 

exames admissionais dos funcionários. E ai eu acabei passando na unidade dele, caí para fazer 

exame admissional, e na época ele fazia acupuntura. E queria fazer homeopatia. Ele falou 

nossa, porque ele tinha esse outro olhar – acho que por isso que deu tudo certo – ai ele olhou 

para mim e falou assim “eu vou mandar um monte de paciente para você. Porque eu tinha um 

monte de paciente aqui na clínica  que tinha que estar na mão da homeopatia. Não tem que 
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estar aqui”. Eu falei “a manda”. E ele me deu o telefone e endereço do consultório e 

perguntou se eu não queria dividir o consultório. Mas eu em principio nada! Eu estava tão 

focada em exercer a minha profissão...  

Aí passou muito tempo – Acho que um ano – Uma grande amiga minha que trabalhou comigo 

falou “nossa, você está tão sozinha, vamos começar a sair?”. Aí um dia ela quis me apresentar 

um outro amigo que tinha separado, com um monte de filho... Aí neste dia o meu marido 

apareceu na unidade... Assim, estava de férias e resolveu aparecer na clinica para encontrar 

com ela. Assim, porque ela era amiga dele há anos! E ele olhou e falou assim “ah, é para você 

que eu estou sempre mandando caso”. Ai a gente começou a discutir os casos que ele me 

mandava. E foi ótimo, porque o outro estava bêbado do meu lado. E eu detesto bebida! 

Detesto bebida. E ai foi que a gente começou. Começou um relacionamento. Ele é Kardecista 

também, e eu estava procurando um lugar para poder freqüentar aqui, e eu não achava. Ai ele 

falou oh vou te levar para o lugar que eu freqüento. E eu me senti super acolhida. A vida 

juntou a gente. Graças a Deus vamos fazer 20 anos agora de casado, e a gente é muito 

companheiro. Muito mesmo. 

Entrevistadora: uma coisa que eu acho que a gente falou pouco foi sobre sua adolescência. 

Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? 

ESTER: ah, a adolescência foi um reflexo mesmo. Assim, de muito tímida, muito retraída 

mesmo eu acho que foi. Eu confiava muito pouco em mim. Acho que por tudo que eu passei 

na infância fui me fechando mesmo. Confiava pouco no meu potencial, então assim, eu acho 

que isso é típico do adolescente não sei, ne? Era muito pouco de ir a festa, não gostava. Era 

época de discoteca eu detestava discoteca. Eu gostava de ficar em casa com meu violão. Aí 

juntava uma turma. Eu era de uma turma mais tranqüila. Que gostava da bossa nova, MPB... 

Essa discoteca com muito barulho nunca curti. Foi uma adolescência mais quietinha mesmo. 

Entrevistadora: Namorado. 

ESTER: Primeiro namorado, grande paixão da minha vida, 13 anos. Então foi assim, ele era 

completamente diferente de mim e eu só percebi isto quando meu professor de português 

olhou e falou assim “Ester, Ester? Cadê você?” e eu “Eu estou aqui professor” “Eu não queria 

acreditar que era você mesmo...” eu falei “ Por que professor?” Ele falou “depois a gente 

conversa”. Aí depois do intervalo ele me chamou “você está namorando o Júlio?” eu falei 

“estou...” “como pode? Você tão quietinha”. E ele era do tipo pavio curto, todo dia estava 

brigando na porta da escola, foi expulso da escola... “Como pode?” Aí eu olhei para ele e aí 

que eu percebi o quanto a gente era diferente, mas quando ele estava comigo ele era tão 

tranqüilo. A mãe dele falava assim “você fez milagre, agora ele estuda, ele parou de brigar”, 

né? Aí durante muito tempo a gente se deu bem. Não foi um namoro muito longo, mas foi um 

namoro que me marcou muito. Ele era uma pessoa muito boa... Uma pessoa espevitada, pavio 

curto, mas eu acho que eu conseguia trazer ele um pouquinho para a serenidade. Aí depois eu 

resolvi terminar. Eu achei que aquilo não... não... Foi difícil para mim, achei que não teria 

futuro. Ele ficou bem perdido. Bem perdido mesmo. Para ele acho que foi... me senti até 

muito culpada por isso. Mas aí descobri que como eu não gostava muito de discoteca, ele 

dizia que ia estar em casa estudando, e ele saia, ia para a balada ne? A irmã dele que ligou 

porque brigou com ele aí ligou me contando. Mas ali eu já tinha decidido que eu não queria 

mais ficar com ele não. Aí fiquei muito tempo sem ter namorado. Acho que com 18 anos que 

eu fui ter... Mas assim, nada muito importante. Até conhecer meu marido nada que possa... 

Também não fui de namorar muito não. 
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Entrevistadora: algum medo? 

ESTER: Medo? 

Eu acho que assim, algo que tenho que sempre estar olhando é eu não ter medo do meu 

potencial. Eu acho que isso é a coisa que eu tenho que estar mais alerta. De não acreditar que 

eu não tenho potencial. De porque o outro... Porque o meu atual chefe é uma pessoa que berra 

muito, menospreza aos outros. Então eu acho que assim, esse é o aprendizado da minha vida. 

Meu marido fala “Ester, porque que você só tem chefe, só tem gente na sua vida desse jeito?”, 

“uai porque eu tenho que aprender.”. Enquanto eu não aprender a não ter medo dessas 

pessoas, elas vão se repetir na minha vida. Então quando eu fui para o INCOR me assustou 

muito porque ele me acolheu muito bem. Porque eu criei nome no tabagismo. Nessa unidade 

que eu estava eu capacitei mais de 3000 profissionais do estado de São Paulo. Profissionais eu 

que nem lembro mais, mas que me conhecem, agradecem o que aprendeu comigo. Eu 

capacitei meu chefe, e aí quando eu precisei sair da minha unidade pra lá ele ficou “nossa! 

Você trabalhava na coordenação estadual, que é ligado ao instituto nacional do câncer, e ai ele 

me acolheu muito bem, mas assim, nossa forma de pensar é diferente: Eu sou mais acolhedora 

com o paciente, ele é mais... Aí eu demorava na consulta e tinha muita gente para atender, aí 

eu olhava “não, este esta precisando que eu fique mais tempo.” Aí uma hora isso começou a 

me incomodar, e eu comecei a me assustar. Eu via ele berrando com as outras pessoas, berrar 

mesmo, na frente, com platéia, e eu olhava e falava “se um dia ele fizer isso comigo eu não 

sei o que eu faço. Então nisso eu acho que eu estava bem estruturada e dava essa distancia 

tipo “nem tente”. Mas num determinado momento eu me fragilizei. Eu acho que ao ver os 

residentes eu começava a ficar desencantada com o serviço, questionar o que eu estou fazendo 

aqui? Quero ir embora! E ele percebeu esta fragilidade e ele deu uma berrada comigo um dia. 

Porque ele queria que eu respondesse... Foi assim, ele estava escrevendo uma pesquisa e eu 

falei para ele “mas esse dado não pode ser comparado com este – Era um dado de prevalência 

– Precisa de um tratamento estatístico para isso”. E acho que ele já tinha escrito isso num 

trabalho dele aí  Por que?” (fala alto) Mas ele fez assim “Porque não pode?” e na hora me deu 

um branco! Mas eu não conseguia lembrar. E eu tinha discutido porque eu tinha escrito um 

negocio antes e tinha discutido com uma amiga minha que é pneumologista, e ela tinha me 

ensinado “Ester, não pode por isso por isso por isso... Tem o trabalho tal que o cara já fez um 

tratamento estatístico. Use o dado desta outra forma”. Mas me deu um branco! E ai ele 

sapateou em cima de mim aquele dia. E com platéia, com residente, com colega do mesmo 

tempo de formado. Eu fiquei mal com aquilo, e eu fui na frente do computador e eu falava 

“calma”, e eu não achava onde estava o dado que eu tinha que mostrar para ele. Aí achei e 

passei pra ele fechei a gaveta e sai. Eu tinha ambulatório neste dia, não podia ir embora. Aí eu 

chorei, chorei, chorei, chorei, chorei. Fiquei muito mal. Mas com raiva de mim por ter 

deixado ele fazer aquilo. Aí no dia seguinte eu mandei um email para ele, falei “eu também 

não vou ser besta, vou deixar isto documentado”. Mandei um email super seco, mas dando 

limite, dizendo a ele que aquilo jamais se repetisse, porque eu não tratava ele daquela forma, e 

que eu não permitiria que aquilo se repetisse daqui para frente. Que eu respeitava ele e que 

merecia respeito. E se algum dia isso se repetisse eu ia simplesmente me levantar e deixar ele 

sozinho, porque eu jamais ia berrar com ele como ele berrava com as pessoas. Aí ele mudou. 

Aí eu acho que assim, me mostrei: ela sabe dar limite. Não consegui falar frente a frente, mas 

deixei isso registrado. Aí mudou. Ele primeiro ficou na defensiva comigo mas hoje em dia eu 

posso dizer assim, não é 100% mas está 50, a gente se respeita, entendeu? E não é o lugar 

ideal, mas isso também não existe. Acho que todo lugar tem uma certa dificuldade. Alguns 

lugares você tem mais afinidade, mas sempre a gente tem algumas pessoa que fazem a 

diferença. Por exemplo, a Ana, que é a psicóloga que a gente trabalha junto. A gente se ajuda. 



403 
 

 

Ela está na hemato, ela tem alguns problemas com a chefia, a gente chora as pitangas uma 

tentando ajudar a outra, e vamos lá! Nada de vitimização. Vamos lá, a gente esta aqui se 

ajudando, conta comigo. A gente tem que aprender alguma coisa no início. E vamos tocando. 

Eu acho que esse pulo do gato que em alguns momentos eu tive na minha vida, de repetir a 

história da minha mãe, a vitimização. De começar a olhar e falar assim “não! Não faça isso!” 

É horrível ver uma pessoa desse jeito. Quando eu olho alguém fazendo isso, e quando eu olho 

que eu posso estar fazendo isso, eu penso “não vou deixar isso acontecer. Você tem força 

suficiente para lidar com isso sim, pode ser que não seja exatamente agora, mas você está se 

preparando. Amanhã, depois de amanhã... Mas você vai, você tem capacidade de resolver esta 

questão. Não se ponha em postura de vítima.” E o meu chefe, que é uma pessoa assim, que foi 

torturado na ditadura militar... Está aqui... teria tudo na vida para não torturar os outros, e ele 

não faz isso. Ele reproduz. Ele não fez o aprendizado dele. Mas assim, comigo não vai fazer! 

Aí, como se fala... O que eu tenho que cuidar, o que eu tenho mais medo é de ir para essa 

postura de vitimização. Porque eu acho que o outro lado, que é a postura da arrogância, do 

destratar, de torturar... Me assusta tanto que eu nem nunca trilhei por este caminho. Eu prefiro 

fica deste lado. Mas esse lado também não é bom. Então eu tenho mais tendência para este 

lado da vitimização. De achar que não sou capaz... Mais de que não sou capaz do que de me 

vitimizar. E na hora eu reassumo o controle, de falar “você é capaz sim, você é uma mulher de 

54 anos. Você dá conta de dar limite ao outro sim!”. Até mesmo porque, eu sou uma pessoa 

justa. Então a hora que eu vou dar limite para o outro, não é uma coisa inconseqüente, do 

nada. Tem um motivo! E o outro não vai poder falar nada. Aí eu entro no eixo de novo. Ai eu 

fico bem! 

Mas é o que eu digo, voltando à questão da sua pesquisa, mexe aqui na cervical. Não sinto 

que isto comprometa a lombar. Pega demais no meu trato digestivo. A gastrite e colo irritado, 

gastrite e colo irritado. Resolveu a questão, acabou o colo irritado. É instantâneo. 

Entrevistadora: Significado que você dá para o tratamento? 

ESTER: Tratamento como um todo? Da dor? 

Entrevistadora: seu tratamento da dor... 

ESTER: significado que eu dou... Acho que assim, importante para mim é o 

autoconhecimento. Para mim é isso, eu me responsabilizar pelo meu corpo. Então eu não 

posso delegar, no caso para o João, que o João vai dar conta de tudo. O que eu faço com meus 

pacientes é “eu estou aqui quando você precisar. Dar o remedinho tal. Eu já te dei as 

habilidades do que você precisa fazer, como é que você protege, onde é que é risco para 

você”. E eu, o discurso que eu tenho com eles é o discurso que eu coloco em prática. Eu acho 

que lidar com dependente químico me ajudou muito. Eu tinha que passar por isso para 

aprender a lidar com as minhas questões, de olhar e falar assim “oh, na hora que você está 

correndo não está respeitando seu limite, ou o dependente químico não respeita seu limite 

porque ele ficou uma hora e vai saber se desenhar na prova, ou eu vou correr para fazer as 

coisas para deixar tudo pronto, vai ficar mal lá na frente! É você que vai pagar o pato.” Então 

assim, o que que dá para fazer agora? o que que não dá para fazer? O que que você pode fazer 

para se proteger, pra prevenir que isto piore? Então acho que é uma coisa assim de se 

autoconhecer mesmo, de respeitar, de respeitar o meu limite. 

Entrevistadora: você fez terapia Ester?  
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ESTER: fiz, na iminência de quando eu me formei. Falei para você que as duas pessoas que 

eu tinha de mais importantes eram minha avó e meu pai. E no momento em que ele ficou 

doente eu pensei: eu não vou dar conta disso, eu preciso de ajuda. E eu sou do Rio, tinha uma 

prima que era psicóloga, eu pedi a ela que me encaminhasse, eu não conhecia ninguém. Ela 

me encaminhou para a supervisora dela, que ela achava que era ótima, fantástica, e eu fiz 

terapia durante um ano e a coisa não andava, e no meio da minha sessão ela – porque na 

época eu fazia cardiologia – ela interrompia minha sessão para falar que ela tinha ido no 

pronto socorro, que a pressão tinha ficado alta, que o remédio dela não sei o que. Aí um dia eu 

encontrei com minha prima e ela falou “como é que está a terapia?” e eu falei “eu acho que eu 

não gosto de terapia não! Porque lá eu trabalho que eu tenho que dar limite às pessoas aqui 

fora, e lá ela me invade o tempo todo” “como que ela te invade?” “eu me sinto invadida, tanto 

que não tenho nem vontade de ir, eu paguei e fui duas vezes. E ela reclama que eu estou 

fugindo da terapia e tal” e ela “mas como que ela faz isso? Ela é minha orientadora e ela faz 

tudo errado. Ester, não faça isso. Vou te encaminhar para uma professora minha da 

faculdade.” E aí foi outra história! Foi muito engraçado quando eu fui fazer o fechamento 

com esta primeira né, ela falou “você não deita no divã, você foge da terapia o tempo inteiro”, 

e eu já tinha dito que era pra fechar, que eu não ia continuar e ela disse “é, porque você não 

deita, por que você está fugindo, não entra nas suas questões” aí eu disse “olha, eu não queria 

falar disso para você, mas eu não estou fugindo, eu quero fazer terapia. Tanto que semana que 

vem eu começo com outra pessoa, é que eu acho que aqui não está andando, porque eu não 

estou conseguindo dar limite aqui para você. E eu vim aqui para aprender a dar limite as 

pessoas. Mas você o tempo inteiro está falando da sua doença, da sua crise hipertensiva, se 

esse remédio dá tal efeito colateral... Você entra na sessão e você está tonta.” Ela levantou, 

abriu a porta “então está bom, então boa sorte para você” Acho que ela não agüentou. E eu 

tive que trabalhar isto durante um tempo na outra terapia “será que eu estou fugindo mesmo?” 

e a terapeuta ter que falar para mim “não Ester, você não está fugindo não, você foi em uma 

coisa que era muito ruim para você”. Pode fugir! E eu tenho muito essa coisa né? De não 

posso abandonar, tenho que ir até o final. Mas foi outra coisa. Eu fiz durante dez anos e ela 

não tinha uma linha fixa, era de acordo com sua necessidade. Foi fantástico! Foi muito bom! 

A perda do meu pai eu vivenciei com ela, várias questões do trabalho, minha vinda pra São 

Paulo... Então foi uma pessoa que realmente me ajudou muito. Foi completamente diferente.  

Entrevistadora: foi um aprendizado ne? 

ESTER: foi! Foi! 

Entrevistadora: Ester, e você teve alguma doença grave? Algo que você ache importante 

mencionar? 

ESTER: não. Grave, grave, internação assim, não. Eu desenvolvi agora antecedente que eu 

tenho de família, diabetes, tem 3 anos que eu cuido muito bem, porque eu tenho histórias 

muito tristes de amputação, de cegueira na família, né? Meio que eu sabia que um dia isso ia 

acontecer. Então eu sou magra, cuido muito bem da minha saúde. Acho que posterguei o 

máximo possível, super bem controlada. Também não brigo com essa questão da diabetes. 

Também tenho uma nutricionista muito boa que fala assim “Ester, se um dia você quiser 

comer você vai abusar mais em outras coisas que não são calóricas. Não é não! Não pode 

nunca mais!”. E aí eu abuso pouco. Aprendi a me dar prazer de outras formas. Eu acho que a 

vida inteira eu me preparei pra isso, e aí quando chegou eu... Não digo que não fico 

preocupada, mas eu olho e falo “eu estou me cuidando, então não tem porque achar que vai 

acontecer alguma coisa ruim 
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E a pressão alta também que aconteceu de 6 meses para cá, mas está super bem controlada, 

ele está quase tirando o remédio porque foi um pico que eu fiz. Para você ter uma idéia ele me 

deu 100mg da medicação, em alguns dias ela normalizou e ai ela começou a baixar, baixar, 

baixar, baixar, baixar... E aí agora ele fala assim “eu estou com um cheirinho só de remédio 

que é o mínimo necessário, porque eu não me sinto seguraainda de tirar”. E eu acabei de fazer 

alguns exames e vou levar para ele. Então assim, é uma doença crônica, que eu sei que é um 

risco para várias outras coisas. Mas por eu ter visto meu pai enfartar, antecedente na família 

dos dois lados, eu sempre tive essa coisa de preservação, de me cuidar muito, de nunca comer 

tranqueira, besteira... Esses Mcs e esses Bobs da vida eu nunca fui nunca gostei. Nunca 

consegui digerir muito a gordura também. Acho que isso também me protegeu bastante. Acho 

que eu tenho uma coisa de preservação importante dentro de mim. De autocuidado, de 

preservação da vida assim. De olhar e falar assim “não” Muitas vezes é com a pessoa! Eu 

aprendi isso, de olhar e falar “é com você! Não adianta delegar ao outro”. Você tem que 

procurar um profissional bom. Achou? Ele falou que é assim que é pra ser feito? Faça! Faça, 

porque... É o que eu digo para os meus pacientes que são dependentes “eu não estou ao seu 

lado 24h por dia”. Acho que tudo que eu falei durante tantos anos para eles, também consegui 

falar porque isso estava dentro de mim. De falar “a gente diz qual é o caminho. A gente 

espera e torce que vocês sigam”. Então é o que eu aprendo e coloco na minha vida. Eu me 

sinto muito responsável, pelo meu corpo, pela minha vida. Pelo exemplo que eu posso dar 

para minha filha. E ai eu digo para você que não é pesado para mim, é uma forma de ver a 

vida desta maneira. Durante um tempo eu caí mais para a vitimização de responsabilizar o 

outro, mas de uns anos para cá, já há um bom tempo: é difícil e tal? Conversa com as pessoas, 

vai pedindo ajuda... Depende de como você vê a vida. Eu olho quando você se apropria da 

responsabilidade da sua vida, do seu crescimento, por mais difícil que seja a situação, isso te 

dá uma paz absurda. Muito grande! Porque não tem mais o conflito de responsabilizar o outro, 

de ficar defendida... Existe uma frase do Oxo, que eu acho muito bonita “se o outro fez algum 

mal, se o outro não é legal com você, mas se pra ele está tudo bem, o problema é seu! Resolva 

o seu problema! Porque pra ele isso não é, ou pra ela isso não é problema. Aprenda a conviver 

com isso, aprenda a se defender disso. Veja qual é o aprendizado que você tem para tirar 

disso. Na hora que você faz, aí o outro nem incomoda tanto. É muito interessante isso (ri) 

Entrevistadora: Está bom! Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? 

ESTER: não... 

Entrevistadora: Ok, obrigada Ester. 

 

Folha de análise do TAT Ester 

 

História n.o: 1     Figura no. 1 

1. Tema: SEM GRAÇA 

T. LATÊNCIA: 0 

T. HISTÓRIA :  2’ 

 

 

HISTÓRIA: 

Assim, para mim essa criança não está com o menor interesse para estudar, possivelmente a 

matéria tenha sido dada de uma forma muito chata. Ele está com uma cara enfadonha. Sem 
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paciência sem, imaginação... Isso pode fazer com que ele acabe acreditando que não tem 

capacidade. E aí acaba se dando mal na escola, mas por pura dificuldade da escola de oferecer 

o conteúdo de uma forma mais interessante, né? Que ele possa participar mais. 

Sensação de ser algo pesado para ele, que ele não queria estar aqui. 

 

Inquérito: 

Como você acha que vai desenrolar o final da história dele? 

Engraçado como muda, né? Eu estou vendo agora o quanto ele esta na realidade concentrado 

no que ele está lendo. Como se ele tivesse descoberto alguma coisa que conseguiu prender a 

atenção dele. Ele não está nem piscando! Quer dizer, ele esta absorto. 

Acho que ele descobriu alguma forma dentro dele de se interessar por esta questão aqui que 

ele tem que estudar 

O que você imagina que ele está estudando? 

Alguma matéria que ele descobriu que ele gosta 

Quer acrescentar mais alguma coisa? 

Acho que ele vai se dar muito bem. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Criança não está 

com o menor 

interesse para 

estudar.  

Possivelmente a 

matéria tenha sido 

dada de uma 

forma muito 

chata.  

Ele está com uma 

cara enfadonha. 

Sem paciência 

sem, imaginação...  

Isso pode fazer 

com que ele acabe 

acreditando que 

não tem 

capacidade.  

E aí acaba se 

dando mal na 

escola.  

Mas por pura 

dificuldade da 

escola de oferecer 

o conteúdo de 

uma forma mais 

interessante, que 

ele possa 

participar mais. 

Sensação de ser 

algo pesado para 

ele, que ele não 

Situação em que 

uma criança 

precisa realizar 

uma atividade 

importante 

(estudar, no caso), 

mas o responsável 

por auxiliar e 

conduzir a 

atividade não 

realiza de modo 

satisfatório (a 

escola). Por este 

motivo, a criança 

não consegue 

realizar com êxito 

a atividade, e 

acredita não ser 

capaz. 

 

Se não consegue 

realizar algo, é por 

ausência de apoio 

externo 

 

Se não tem apoio 

externo, sente-se 

incapaz 

 

Se sente-se incapaz 

não consegue 

desenvolver as 

A história toda demonstra dificuldade em ficar 

motivada se não tiver apoio. Pode ser que ela 

funcione em algumas situações de forma mais 

regredida, sentindo-se uma criança que não tem 

apoio de ninguém quando um adulto agressivo está 

sendo abusivo, por exemplo. 

 

“Mas por pura dificuldade da escola de oferecer o 

conteúdo de uma forma mais interessante” - 

Necessidade de estimulo externo para ter 

motivação 

 

“Isso pode fazer com que ele acabe acreditando 

que não tem capacidade.” - Medo de se sentir 

incapaz 

 

Talvez o fato de não ver o violino indique 

dificuldade de ver aquilo que para ela é um 

obstáculo a se enfrentar. 

 

Coloca em terceiros a possibilidade de fazer o que 

gosta – por que ela mesma se impossibilita de ver 

aquilo que é seu objeto de desejo (violino - 

instrumento). 

 

Violino – como objeto de desejo e obstáculo. 

 

“criança não está com o menor interesse para 

estudar” X “possivelmente a matéria tenha sido 

dada de uma forma muito chata”; “E aí acaba se 

dando mal na escola” X “mas por pura dificuldade 

da escola de oferecer o conteúdo de uma forma 
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queria estar aqui. habilidades para 

fazer o que deveria  

mais interessante”; “Eu estou vendo agora o 

quanto ele esta na realidade concentrado no que ele 

está lendo. Como se ele tivesse descoberto alguma 

coisa que conseguiu prender a atenção dele.” - 

Demonstra conflito em acreditar em si mesma ou 

se fazer vitima; aceitar suas dificuldades ou culpar 

o outro por suas falhas. 

 

Para se sair bem em suas tarefas, precisa estar 

motivada. 

 

Projeta no menino seus medos infantis – 

mecanismo de defesa: projeção  

 

“Possivelmente a matéria tenha sido dada de uma 

forma muito chata” - Tenta explicar racionalmente 

o porque das dificuldades do menino – mecanismo 

de defesa: racionalização.  

 

Inquérito 

Após contar as outras histórias, percebe a prancha 

de modo diferente, colocando-se como responsável 

pelo êxito “Como se ele tivesse descoberto alguma 

coisa que conseguiu prender a atenção dele.” 

 

Sai da posição de passividade para posição de 

ativa. 

 

“Eu estou vendo agora o quanto ele esta na 

realidade concentrado no que ele está lendo. Como 

se ele tivesse descoberto alguma coisa que 

conseguiu prender a atenção dele.” – mudando o 

ponto de vista ela consegue significar a situação e 

realizar a tarefa com afinco. 

 

2. Herói:  

Idade: criança           Sexo: masculino       Vocação: estudar algo que goste 

Interesses: gostar da atividade que precisa fazer 

Traços: dependência, insegurança 

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: enfadonho, sem 

paciência, sem imaginação, insatisfeito 

3. Necessidades comportamentais do herói: acreditar que é capaz 

Influência dinâmica: tem medo de não sentir-se capaz, pois acredita precisar 

disto para conseguir fazer o que precisa ser feito 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: Escola 
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Implicando necessidades de ou para: Auxílio externo 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: violino, arco do 

violino  

Implicando necessidades de ou para: dificuldade de ver aquilo que tem 

dificuldade de enfrentar, realizar 

4. Concepção do ambiente: pesado, desinteressante 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: acreditar em si X ser vitima; aceitar suas dificuldades X culpar 

o outro. 

7. Mecanismos de defesa: projeção; racionalização  

8. Ansiedades: medo de ser incapaz 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 2     Figura no. 2 

1.Tema: OPORTUNIDADE 

T. LATÊNCIA: 24’’ 

T. HISTÓRIA :  3’ 

 

HISTÓRIA 

Me passa uma vida boa, bonita ate, de uma vida no campo, uma vida tranqüila. Essa mulher 

contemplando a natureza. Uma vista de um vale muito bonito. Ainda bem na postura de que a 

mulher não teria muitos afazeres aqui. E o homem já mais num trabalho braçal, arando o 

campo como se fosse um provedor.  

Aí eu vou colocar ela como uma filha, de certa forma não querendo isso pra sua vida. Ela 

mais arrumada, com livros, ou estudou e já é uma professora. Ou seja, de costas para essa vida 

que é a vida dos que antecederam a ela.  

Mas sinto ela ao mesmo tempo dividida. Parece que ela conquistou alguma coisa, mas não 

vejo um ar de felicidade no rosto dela. Como se uma parte dela tivesse ficado no campo e ela 

esta indo para a cidade dividida, ou triste por que eles não tiveram a mesma oportunidade que 

ela teve. 

 

Inquérito: 

 

Eu acrescentaria duas formas dela estar dividida: por que eles não tiveram mesmo a 

oportunidade ou por que parte dela sente falta da vida no campo. 
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O que ela vai fazer com esta divisão que ela está sentindo? 

Acho que durante um tempo ela vai precisar viver na cidade, mas depois de alguns anos ela 

vai dar um jeito de conciliar isto. Tanto a cidade quanto o campo na vida dela. Sinto que só 

dessa forma ela vai estar plena, vai estar completa. Na verdade assim, juntando as duas vidas 

dela. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Uma vida boa, 

bonita até, de 

uma vida no 

campo, uma vida 

tranqüila.  

Mulher 

contemplando a 

natureza. Uma 

vista de um vale 

muito bonito.  

Postura de que a 

mulher não teria 

muitos afazeres 

aqui. 

Homem já mais 

num trabalho 

braçal, arando o 

campo como se 

fosse um 

provedor.  

Ela como uma 

filha, de certa 

forma não 

querendo isso 

pra sua vida.  

Ela mais 

arrumada, com 

livros.  

Ou estudou e já é 

uma professora.  

Ou seja, de 

costas para essa 

vida que é a vida 

dos que 

antecederam ela.  

Mas sinto ela ao 

mesmo tempo 

dividida. Parece 

que ela 

conquistou 

alguma coisa, 

mas não vejo um 

ar de felicidade 

Situação em 

que uma filha 

vê a vida de 

modo diferente 

dos pais e segue 

um caminho 

diferente. Ao 

chegar onde 

queria fica 

dividida, sente 

como se tivesse 

dado as costas 

para a vida dos 

pais. É preciso 

que se 

reconcilie com 

o passado para 

viver bem o 

presente. 

 

Se filha tem 

visão diferente 

dos pais, vai 

buscar construir 

sua vida de 

modo diferente 

 

Se filha 

consegue ter 

vida diferente 

dos pais, sente-

se de costas 

para os pais, 

para sua 

história, para os 

que lhe 

antecederam 

 

Se é diferente, 

dos pais se 

sente dividida, 

não se sente 

feliz 

Esta história demonstra o pensamento de Ester sobre o 

papel do masculino e do feminino – Demonstra que há 

um incomodo nas posições de homem provedor e 

mulher que só cuida da casa – talvez sugira um 

complexo, uma dificuldade em elaborar a posição de 

sua mãe e a sua posição enquanto mulher. Talvez 

demonstre seus conflitos em relação a estes papeis. – 

“Ainda bem na postura de que a mulher não teria 

muitos afazeres aqui. E o homem já mais num trabalho 

braçal, arando o campo como se fosse um provedor.” 

 

“Aí eu vou colocar ela como uma filha, de certa forma 

não querendo isso pra sua vida.” – Pode Demonstrar 

seu desejo de não seguir os passos da mãe. 

 

“ou estudou e já é uma professora. Ou seja, de costas 

para essa vida que é a vida dos que antecederam a ela” 

– Talvez demonstra sua percepção em relação a viver 

sua vida de modo diferente dos pais, que é algo que ela 

deseja mas que talvez sinta-se dando as costas para a 

vida dos que a antecederam.  

 

“Mas sinto ela ao mesmo tempo dividida. Parece que 

ela conquistou alguma coisa, mas não vejo um ar de 

felicidade no rosto dela. Como se uma parte dela 

tivesse ficado no campo e ela esta indo para a cidade 

dividida” – Talvez demonstre necessidade de conciliar 

o passado o presente e o futuro. Olhar para o passado, 

compreender para aceitar o presente e ficar bem no 

futuro. 

 

“Mas sinto ela ao mesmo tempo dividida, ou triste por 

que eles não tiveram a mesma oportunidade que ela 

teve.” Ao mesmo tempo que quer ter uma vida 

diferente da dos pais, não se sente feliz por ter 

alcançado isto. Talvez se sinta culpada pelos pais não 

terem tido uma vida diferente, como ela teve 

oportunidade de ter.  

 

“Como se uma parte dela tivesse ficado no campo” – 

demonstra dificuldade de Ester em se desapegar das 

experiências infantis 
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no rosto dela.  

Como se uma 

parte dela tivesse 

ficado no campo 

e ela esta indo 

para a cidade 

dividida, ou triste 

porque eles não 

tiveram a mesma 

oportunidade que 

ela teve. 

 

Se se sente 

dividida, e 

infeliz, é porque 

sente alguma 

parte de si presa 

ao passado 

 

Se tem 

oportunidade 

diferente dos 

pais, sente-se 

triste, pois 

queria que eles 

também 

tivessem essa 

oportunidade 

 

Projeta sua história de vida na personagem que é a filha 

– mecanismo de defesa: projeção 

 

Tenta encontrar argumentos lógicos para as questões da 

história – mecanismo de defesa: Racionalização 

 

 

Inquérito 

 

“Acho que durante um tempo ela vai precisar viver na 

cidade, mas depois de alguns anos ela vai dar um jeito 

de conciliar isto. Tanto a cidade quanto o campo na 

vida dela. Sinto que só dessa forma ela vai estar plena, 

vai estar completa” – demonstra sua necessidade de 

conciliar a Ester da infância e a Ester de agora – de ser 

inteira. – olhar o Passado e presente para ficar bem no 

futuro. Demonstra também uma necessidade de 

onipotência.  

 
2. Herói:  

Idade: jovem           Sexo: feminino Vocação: ser professora  

Interesses: sentir-se completa, ter uma vida diferente dos pais, se realizar 

profissionalmente 

Traços: tristeza, aprisionamento no passado  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou autoimagem: Dividida, triste, presa ao 

passado, arrumada, resolvida profissionalmente,  

3. Necessidades comportamentais do herói: conquistar sua vida profissional; ficar 

presa ao passado. 

Influência dinâmica: desenvolver sua vida diferenciando-se dos pais; dificuldade 

em superar sua história infantil e viver o presente: conquistou um bom marido, tem 

um bom trabalho, não deve nada a ninguém.  Verbalmente, diz isso, mas 

inconscientemente, não chegou lá. 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para: 

4. Concepção do ambiente: bonito, tranqüilo 

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m: X f: X) são vistas como: estereotipadas, homem provedor 

e mulher sem afazeres         e a reação subjetiva é: buscar ser diferente 
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b. Fig. Contemp. (m:   f:    ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ser como sua mãe X ser bem sucedida profissionalmente; ser 

mãe X ser bem sucedida profissionalmente; ficar presa ao passado X viver sua vida; 

viver como sua família X dar as costas para sua família 

7. Mecanismos de defesa: Projeção, racionalização. 

8. Ansiedades: Culpa pela vida dos pais não ter sido diferente; medo de ser como a mãe. 

9. Adequação do superego: Rígido  

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o:3     Figura no. 3 

1. Tema: ABANDONO 

T. LATÊNCIA: 12’’ 

T. HISTÓRIA : 2’ 

 

HISTÓRIA 

É uma imagem pra mim forte, de uma pessoa que parece uma mulher, pra mim ela esta de 

vestido. Aparenta que não está bem. Parece doente. Pra mim tem um objeto aqui no chão que 

eu não consigo identificar se teria sido o motivo dela estar doente ou não (arma). Uma 

sensação de abandono. Ela não está bem visivelmente, ela não está bem e não tem ninguém ao 

lado para ajudá-la. 

Acho que não vai acontecer coisa boa com ela não. Sensação que eu tenho é que ela não tem 

forças para sair daqui. Ela precisa de ajuda pra poder se levantar. 

 

Inquérito: 

O que pode ter acontecido com ela? 

Acho que ela pode ter ingerido alguma coisa que fez mal a ela, e ela desmaiou. Pra mim ela 

esta profundamente infeliz. Como se estivesse desistindo da vida.  

Porque ela estaria desistindo da vida? 
Está sem perspectiva. Pra mim é muito triste uma pessoa chegar a este ponto, né? De não 

conseguir ver nada que motive ela, né? Nada que justifique ela continuar viva. 

Alguém vai vir ajuda-la? 

Eu acho que a fé dela pode transformar ela. Mesmo que não venha ninguém, a fé dela, a 

compreensão dela do por que dessa dificuldade na vida... Acho que em suma ela tem que 

descobrir a força dela pra sair disso. Acho que a fé pode ajudar ela a descobrir esta força 

interior. Que ela é capaz de sair disso sim. Basta ela olhar de uma outra forma para a 

dificuldade que ela esta enfrentando. Como se fosse uma oportunidade para ela, pra ela rever 

os pensamentos as atitudes dela. É um recomeçar. Só depende dela. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Imagem forte, 

de uma pessoa 

que parece uma 

Situação em 

que uma 

mulher não 

Esta história pode demonstrar que Ester sente-se 

abandonada quando não está bem. Pois apesar da história 

contar de alguém que está doente, o que é marcante para 
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mulher. Pra 

mim ela esta de 

vestido.  

Aparenta que 

não está bem. 

Parece doente.  

Pra mim tem 

um objeto aqui 

no chão que eu 

não consigo 

identificar se 

teria sido o 

motivo dela 

estar doente ou 

não. 

Uma sensação 

de abandono.  

Ela não está 

bem 

visivelmente, e 

não tem 

ninguém ao 

lado para 

ajudá-la. 

Acho que não 

vai acontecer 

coisa boa com 

ela não.  

Sensação que 

eu tenho é que 

ela não tem 

forças para sair 

daqui.  

Ela precisa de 

ajuda pra poder 

se levantar. 

está bem, está 

sem forças 

para melhorar, 

e ninguém 

vem ajudar. 

Mas ela 

precisa de 

ajuda para se 

levantar. 

 

S não está 

bem , tem 

dificuldade de 

ver o que a 

fez ficar mal. 

 

Se não está 

bem, sente-se 

abandonada. 

 

Se não está 

bem precisa 

de auxílio 

para melhorar 

 

Se auxílio não 

vier, não 

acontecerá 

coisa boa 

 

Ester é o abandono, sendo este o título da história. 

 

“É uma imagem pra mim forte” - Aponta que esta prancha 

e sua temática mexeram de algum modo com conteúdos 

primitivos de Ester, pois gera sensação forte. O abandono é 

algo vivenciado na infância de Ester, e por isso lhe cause 

tanto incomodo. 

 

“Pra mim tem um objeto aqui no chão que eu não consigo 

identificar se teria sido o motivo dela estar doente ou não” 

- demonstra a dificuldade de ver o que lhe causa dor 

 

“ela não está bem e não tem ninguém ao lado para ajudá-

la.” – Sensação primitiva de ser abandonada parece estar 

muito presente no inconsciente de Ester. Marcas profundas 

por situações de sofrimento na infância. 

 

“Acho que não vai acontecer coisa boa com ela não. 

Sensação que eu tenho é que ela não tem forças para sair 

daqui. Ela precisa de ajuda pra poder se levantar.” – 

Demonstra sofrimento profundo, visão de si mesma fraca, 

necessitada, necessitando de auxilio externo.  

 

“forças para sair daqui” – talvez se refira à necessidade de 

sair do passado, abordada na história anterior; sentimento 

de desamparo e incapacidade pela gravidade da situação 

 

Utiliza o mecanismo de defesa projeção ao projetar seus 

conflitos na mulher da história 

 

Mecanismo de defesa: regressão – pois trata-se de uma 

mulher adulta que não consegue resolver suas próprias 

questões 

 

A pessoa não tem forças mas está somente desmaiada, não 

vê possibilidade de morte, suicídio – demonstra repressão 

do medo de aniquilamento 

 

Inquérito: 

“Eu acho que a fé dela pode transformar ela. Mesmo que 

não venha ninguém, a fé dela, a compreensão dela de por 

que dessa dificuldade na vida... Acho que em suma ela tem 

que descobrir a força dela pra sair disso.” - após TAT 

organiza o motivo para buscar forças para ser melhor, 

encontrando na religião um suporte para esta 

transformação. 

 

“Basta ela olhar de uma outra forma para.  a dificuldade 

que ela esta enfrentando. Como se fosse uma oportunidade 

para ela, pra ela rever os pensamentos as atitudes dela. É 



413 
 

 

um recomeçar. Só depende dela.” – Assume o controle de 

sua vida e de sua felicidade. A resposta está dentro dela 

mesma.  Ela só precisa de alguém que a ajude a encontrar. 

– abertura para terapia. 

 
2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: feminino  Vocação:  

Interesses: melhorar 

Traços: dependência  

Adequação: fraca Imagem corporal e/ou auto-imagem: fraca, doente, mal 

3. Necessidades comportamentais do herói: sair do lugar; não ter forças para levantar 

Influência dinâmica: talvez se refira a necessidade de sair do passado abordada 

na história anterior; sentimento de desamparo, incapacidade 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: arma  

Implicando necessidades de ou para: dificuldade de ver o que lhe causa dor 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: ausentes 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: tomar conta de sua vida X esperar alguém ajudá-la; ficar bem X 

não conseguir sair do lugar (ficar presa no passado) 

7. Mecanismos de defesa: projeção, regressão (adulta e não consegue resolver seus 

problemas), negação.  

8. Ansiedades: medo de ser abandonada, culpa, medo de aniquilamento 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: fraca 

 

 

História n.o: 4     Figura no. 4 

1. Tema: INDIFERENÇA 

T. LATÊNCIA: 17’’ 

T. HISTÓRIA: 1’ 

 



414 
 

 

HISTÓRIA: 

Me da uma sensação de que algo terminou pra ele. Ou seja, o relacionamento o envolvimento 

que existia terminou. Mas ela querendo ainda continuar esse relacionamento, tanto que ela 

segura ele e ele esta olhando pra frente. Ele não consegue nem olhar pra ela, né. 

Acho que ela vai demorar um tempo pra superar isto, mas ela vai superar sim. Ela tem uma 

face de uma pessoa forte. Vai passar por um momento difícil, mas vai ficar bem. 

 

Inquérito: 

O que pode ter levado ele a querer terminar? 

Acho que é uma coisa mais dele mesmo, de estar em um outro momento da vida. Talvez eles 

nunca tenham tido algo em comum mais profundo. Que eu acho que é o que deve unir um 

casal. Um sentimento mais profundo pela vida, perspectivas ou objetivos semelhantes, uma 

visão mais semelhante de vida. Talvez eles fossem diferentes, e pela paixão, no início do 

relacionamento eles não conseguiram ver isso. Que era um relacionamento que ia ter 

dificuldade mesmo por falta de perspectivas em comum, expectativas em comum. De visão do 

que é partilhar uma vida com uma pessoa. 

Eu acho que quando ela perceber isso, ela não vai sofrer mais porque ela vai ver que não era o 

companheiro que ela queria na vida. 

Acho que talvez fosse paixão, e não amor. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Sensação de que 

algo terminou 

pra ele. O 

relacionamento, 

o envolvimento 

que existia 

terminou. Mas 

ela querendo 

ainda continuar 

esse 

relacionamento, 

tanto que ela 

segura ele e ele 

esta olhando pra 

frente. Ele não 

consegue nem 

olhar pra ela. 

Acho que ela vai 

demorar um 

tempo pra 

superar isto, mas 

vai superar sim.  

Ela tem uma face 

de uma pessoa 

forte. Vai passar 

por um momento 

difícil, mas vai 

ficar bem. 

Situação em 

que uma pessoa 

quer romper 

uma relação e a 

outra quer 

manter. A 

relação é 

rompida e por 

mais que seja 

difícil com o 

tempo a pessoa 

que não queria 

consegue 

superar. 

 

Se há um 

rompimento que 

não deseja, é 

difícil, mas 

consegue 

superar 

 

Se alguém quer 

romper uma 

relação não 

consegue nem 

olhar para a 

outra pessoa 

“Mas ela querendo ainda continuar esse 

relacionamento” – pode demonstrar dificuldade em 

abrir mãe de algo que está construindo; dificuldade de 

desapegar do passado, mudar de etapa 

 

“a Mas ela vai ficar bem” – apesar das dificuldades 

demonstra desejo de seguir a diante 

 

“Acho que ela vai demorar um tempo pra superar isto, 

mas ela vai superar sim. Ela tem uma face de uma 

pessoa forte. Vai passar por um momento difícil, mas 

vai ficar bem.” – Demonstra capacidade de superar 

suas dificuldades. 

 

Não vê mulher ao fundo – corrobora a dificuldade de 

ver o que lhe causa dor apontada em outras pranchas  

 

História demonstra sua dificuldade em lidar com medo 

do abandono; medo do desconhecido. Demonstra 

também dificuldade em lidar com a culpa, ela projeta 

no homem a capacidade de fazer o outro sofrer, 

também existente nela. 

 

Demonstra que haverá mais dificuldade para ela do que 

para ele – isto está presente em outras histórias, como 

na 5. 

 

Inquérito: 

Talvez eles fossem diferentes, e pela paixão, no início 
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do relacionamento eles não conseguiram ver isso. Que 

era um relacionamento que ia ter dificuldade mesmo 

por falta de perspectivas em comum, expectativas em 

comum.  

 
2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: feminino Vocação: superar 

Interesses: ficar bem 

Traços: possessiva  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: forte, persistente 

3. Necessidades comportamentais do herói: continuar o relacionamento; segurar; 

superar; ficar bem 

Influência dinâmica: dificuldade de desapegar do passado, mudar de etapa; 

desejo de seguir a diante 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: mulher ao 

fundo  

Implicando necessidades de ou para: dificuldade de ver o que a magoa 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f:  ) são vistas como: decidido, vai embora, faz o que 

quer           e a reação subjetiva é: querer manter a pessoa, segurar 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: lutar para manter relacionamento X elaborar perda; Seguir para 

o futuro X ficar no passado;  

7. Mecanismos de defesa: projeção  

8. Ansiedades: medo do abandono; medo do desconhecido; sentimento de culpa 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 5     Figura no. 6 

1. Tema: SURPRESA 
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T. LATÊNCIA: 11’’ 

T. HISTÓRIA: 1’15’’ 

 

HISTÓRIA: 

Parece que ela se assustou com a presença desse homem, foi surpreendida. Me parece que 

talvez seja uma pessoa que ela não gostasse muito. Vejo face de surpresa, e não de felicidade, 

né? Por encontrar esta pessoa. 

Acho que talvez o que possa acontecer é uma conversa não muito amistosa, uma conversa um 

pouco mais difícil. Mais pra ela do que pra ele. 

 

Inquérito: 

O que eles podem estar conversando? 

Me passa alguma coisa de que ele tem interesse por ela, o que não é correspondido. Talvez 

um assédio, uma intimidação. Ele querendo intimidar ela. E ela surpresa achando que isso já 

tinha terminado, já tinha acabado. Mas pra ele ainda não acabou. Como se ele não se 

conformasse com a decisão dela. E aí eu acho que o rosto dela de assustada é: como ele não 

consegue compreender se eu estou sendo tão clara?  Poderia ser uma continuidade da prancha 

anterior? Ela rompe, mas ele vem e a intimida. 

Quem é ele? 

Uma pessoa influente, que usa da sua influencia pra poder conquistar ela. 

E como vau acabar esta conversa? 

Ela não vai ceder não. Ela tem todo um futuro pela frente ela não gosta não ama ele. Pra ela é 

muito claro que não tem por que ela ceder os caprichos dele ou há influencia dele. Ela tem 

que buscar a felicidade dela. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Parece que 

ela se 

assustou com 

a presença 

desse 

homem, foi 

surpreendida.  

Me parece 

que talvez 

seja uma 

pessoa que 

ela não 

gostasse 

muito. Vejo 

face de 

surpresa, e 

não de 

felicidade, 

por encontrar 

esta pessoa. 

O que pode 

acontecer é 

uma conversa 

não muito 

Situação em 

que uma 

mulher se 

surpreende ao 

encontrar um 

homem de 

quem não 

gosta muito. 

A partir deste 

encontro 

ocorre então 

uma conversa 

não amistosa 

que é mais 

difícil para ela 

do que pra 

ele. 

 

Se encontra 

alguém que 

não gosta, se 

assusta. 

 

Se se sentir 

Parece que ela se assustou com a presença desse homem, foi 

surpreendida. – Homem talvez represente coisas que a 

assustam (grosseria, assedio, autoritarismo), demonstrando 

sua dificuldade em lidar com estas coisas. 

 

Acho que talvez o que possa acontecer é uma conversa não 

muito amistosa, uma conversa um pouco mais difícil. – 

demonstra dificuldade em se impor 

 

“Um pouco difícil. Mais pra ela do que pra ele.” – demonstra 

que em seu ponto de vista, as coisas são sempre mais difíceis 

para mulheres do que para os homens. Esta percepção está 

descrita na história anterior também (4) 

 

O sentimento de susto, de surpresa, está presente em mais de 

uma história, o que aponta que esta é uma reação muito 

presente no comportamento de Ester. 

 

Ela se assusta talvez por perceber o homem da história como 

ameaça, e que ela pode vivenciar como ameaça de vida.  

 

É interessante ver que aponta a conversa como um meio que 

ela percebe para compreender e esclarecer a situação – a 

partir disto ela fica bem. 
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amistosa, 

uma conversa 

um pouco 

mais difícil. 

Mais pra ela 

do que pra 

ele. 

surpresa, não 

se sente feliz 

 

Se é 

surpreendida 

por alguém 

que não gosta, 

pode ter uma 

conversa 

difícil 

 

O conflito que fica expresso nesta história é: ceder às 

imposições do outro ou se impor; Enfrentar ou submeter-se. 

No caso, Ester opta pela protagonista escolhendo enfrentar. 

 

Inquérito 

“Ela tem que buscar a felicidade dela.” – demonstra que 

mesmo com sua dificuldade de se impor, buscar sua 

felicidade é mais importante, e isso faz com que enfrente sua 

dificuldade 

 
2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: mulher  Vocação:  

Interesses: não encontrar quem não gosta 

Traços:   

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: Surpresa 

3. Necessidades comportamentais do herói: se assustar; conversar 

Influência dinâmica: teme aquilo que não gosta; compreender e esclarecer a 

situação 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: hostil 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f:   ) são vistas como: influentes, assustadores, 

assediador           e a reação subjetiva é: surpreender-se, conversar para 

esclarecer as coisas 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ceder às imposições do outro X se impor; Enfrentar X 

submeter-se 

7. Mecanismos de defesa: projeção   

8. Ansiedades: medo de se submeter 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Boa 
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História n.o: 6     Figura no. 7 

1. Tema: FUTURO 

T. LATÊNCIA: 28’’ 

T. HISTÓRIA 21’42’’ 

 

HISTÓRIA: 

Acho que seria a mãe, a filha e um irmão menor... Acho que ela é muito jovem para ser mãe 

dessa criança, acho que seria um irmão dela. 

A mãe lendo alguma coisa pra ela, mas ela me passa um desinteresse tanto pela leitura quanto 

pela criança que ela esta segurando. Ela esta olhando com algum objetivo além. Como se ela 

não estivesse aqui. Está longe ou querendo ir para algum outro lugar. 

É isso que vai acontecer com ela, ela vai buscar isso que ela está procurando. Da a sensação 

que assim, pelo olho dela ela tem um mundo pra desbravar, né? 

 

Inquérito: 

Isso aqui é muito pouco pra ela. Ou seja, seguir o passo da mãe, de ser uma dona de casa, 

acho que a mãe esta meio que ensinando ela como é cuidar de uma criança, né? Como se esse 

fosse o futuro dela. Isso é muito pouco pra ela. Não que não seja importante, mas ela pode 

conciliar isto com outro futuro. 

O que vai ser o futuro dela? 

O que ela quiser, o que ela escolher. 

Você tem idéia do que ela pensa sobre isso? 

Não tenho idéia do q ela pensa sobre o futuro 

Como é que a mãe dela vai ficar? 
Vai ficar bem.  

- quando começo a ler a história da prancha seguinte Ester interrompe: Posso 

acrescentar? Acho que vai ficar bem porque quando você ama mesmo um filho, você fica bem 

quando ele esta feliz. É um tipo de amor que não cabe egoísmo. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Seria a mãe, a filha 

e um irmão menor.  

Ela é muito jovem 

para ser mãe dessa 

criança, acho que 

seria um irmão dela. 

A mãe lendo alguma 

coisa pra ela. 

Mas ela me passa 

um desinteresse 

tanto pela leitura 

quanto pela criança 

que ela esta 

segurando.  

Ela está olhando 

com algum objetivo 

além.  

Como se ela não 

estivesse aqui. Está 

longe ou querendo ir 

Situação em que uma 

criança não tem interesse 

pelo que sua mãe a 

incentiva (leitura e bebês 

no caso). Menina tem 

desejos maiores, e 

buscará realizá-los 

 

Preocupação com coisas 

de casa são pouco para 

ela 

 

Se incomoda com o 

pensamento de que 

mulher deve ler e cuidar 

de filhos 

 

Se tem irmã mais nova e 

sua mãe está fazendo 

algo para ela, seu 

“A mãe lendo alguma coisa pra ela, mas 

ela me passa um desinteresse tanto pela 

leitura quanto pela criança que ela esta 

segurando.” - talvez demonstra dificuldade 

com a maternidade, com a posição de irmã 

e com sua relação com sua mãe 

 

“Ela esta olhando com algum objetivo 

além. Como se ela não estivesse aqui. Está 

longe ou querendo ir para algum outro 

lugar.” – reforça a demonstração de seu 

sentimento de que ser mãe e dona de casa 

seja pouco para uma mulher, assim como 

destacou na história 2 

 

“É isso que vai acontecer com ela, ela vai 

buscar isso que ela está procurando. Da a 

sensação que assim, pelo olho dela ela tem 

um mundo pra desbravar” – Assim como a 

filha na história 2 – larga a vida do campo 
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para algum outro 

lugar. 

É isso que vai 

acontecer com ela, 

ela vai buscar isso 

que ela está 

procurando.  

Da a sensação que 

pelo olho dela ela 

tem um mundo pra 

desbravar. 

pensamento está em 

outro lugar – não se 

interessa 

 

As possibilidades 

vislumbradas com sua 

mãe e sua irmã eram 

percebidas como pouco 

para ela 

 

Se Percebe que algo é 

pouco para si, busca 

outras coisas, tenta 

desbravar o mundo 

e vai ser professora, ter profissão. Ela tem 

ambições. 

 

Inquérito: 

 

“Isso aqui é muito pouco pra ela. Ou seja, 

seguir o passo da mãe, de ser uma dona de 

casa, acho que a mãe esta meio que 

ensinando ela como é cuidar de uma 

criança, né? Como se esse fosse o futuro 

dela. Isso é muito pouco pra ela.” – 

corrobora visão da história 2 de querer ser 

mais do que sua mãe foi. 

 

Mecanismo de defesa: Negação – “Não 

que não seja importante, mas ela pode 

conciliar isto com outro futuro.” 

 
2. Herói:  

Idade: criança           Sexo: feminino Vocação: desbravar o mundo 

Interesses: buscar o que procura – ir para outro lugar 

Traços: ambição  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: desbravadora 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: olhar com objetivo além; ir para outro 

lugar; desbravar o mundo; buscar o que procura 

Influência dinâmica: incomoda-se com os papéis exercidos por sua mãe e irmã, o 

que a impulsiona o desejo de fazer coisas diferentes; desejo de viver sua vida a seu 

modo 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para: - 

4. Concepção do ambiente: desinteressante 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: f: X) são vistas como: desinteressante         e a reação 

subjetiva é: ter objetivos além 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis (m: X f:    ) são vistas como: desinteressante  e a 

reação subjetiva é:ter objetivos além 



420 
 

 

6. Conflitos subjetivos: viver como sua mãe e irmã X trilhar sua própria vida; ser mãe X 

desbravar o mundo;  

7. Mecanismos de defesa: projeção; racionalização;  

8. Ansiedades: privação de seus desejos;  

9. Adequação do superego: Atuante 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 7     Figura no. 9 

1. Tema: A FUGA 

T. LATÊNCIA: 21’’ 

T. HISTÓRIA: 1’36’’ 

 

HISTÓRIA: 

Sensação que eu tenho é que as duas estão correndo de alguma coisa. Estão talvez em uma 

mata com um rio passando aqui. E mais uma vez me passa como se elas estivesse correndo 

não pra ir pra um lugar legal, elas estão fugindo, de alguma coisa que assustou as duas. Mas 

acho que vai ficar tudo bem por que elas têm uma à outra pra se apoiar 

 

Inquérito: 

O que pode ter aparecido para elas estarem correndo? 

Talvez um bicho no meio da mata q elas não esperavam. Acho que mais um animal. 

Elas são o que uma da outra? 

São amigas 

O que elas estavam fazendo antes de correr? 

Acho que elas estavam estudando. Acho que procuraram um lugar mais tranquilo pra poder se 

concentrar, estudar, e aí foram surpreendidas. 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Sensação que eu tenho 

que as duas estão 

correndo de alguma 

coisa. Estão talvez em 

uma mata com um rio 

passando aqui. E mais 

uma vez me passa 

como se elas estivesse 

correndo não pra ir 

pra um lugar legal, 

elas estão fugindo, de 

alguma coisa que 

assustou as duas. Mas 

acho que vai ficar 

tudo bem por que elas 

têm uma à outra pra se 

apoiar. 

Situação em que duas 

pessoas passam por 

uma situação em que 

ficam assustadas. Tudo 

fica bem pois tem um 

ao outro para se apoiar 

no momento de susto. 

 

Ao se assustar com 

alguma coisa, corre, 

foge. 

 

Ao se assustar, se tem 

alguém apoiando, fica 

tudo bem. 

“Me passa como se elas estivesse correndo 

não pra ir pra um lugar legal, elas estão 

fugindo, de alguma coisa que assustou as 

duas.” – ao se assustar, sentir-se insegura, 

sua reação é fugir 

 

Mais uma vez a presença da sensação de 

assustada – demonstrando que este é um 

sentimento recorrente em sua vida 

 

Mas acho que vai ficar tudo bem por que 

elas têm uma à outra pra se apoiar – 

Talvez diga dela e da irmã diante das 

ameaças da mãe. 

 

Apresenta conflito entre fugir do 

assustador ou enfrentar seu medo. 
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Mecanismo de defesa – Repressão – não 

vê o que as assustam 

 
2. Herói:  

Idade: jovens/crianças           Sexo: feminino  Vocação: estudar  

Interesses: estudar 

Traços: insegurança 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: assustada 

3. Necessidades comportamentais do herói: correr; fugir; apoiar e ser apoiada 

Influência dinâmica: sentimento de insegurança, diante do desconhecido, do 

ameaçador, reage fugindo; dificuldade em resolver seus problemas sozinha, 

necessitando do apoio de alguém, talvez diga de um medo de ficar sozinha, não ter 

mais ninguém.  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: não é legal, é assustador 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:  f: X) são vistas como: parceira, apoiadora           e a 

reação subjetiva é: ser parceira, apoiar também 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: fugir do assustador X enfrentar seu medo 

7. Mecanismos de defesa: repressão  

8. Ansiedades: medo do desconhecido 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: razoável 

 

 

História n.o: 8     Figura no. 11 

1. Tema: A DESCOBERTA 

T. LATÊNCIA: 23’’ 

T. HISTÓRIA: 2’2’’ 
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HISTÓRIA: 

Pra mim isso aqui é um caminho no meio de uma mata com uma cachoeira (pausa de 20’’). É 

um lugar que pode passar uma sensação de assustador, mas eu acho que depende da forma 

como você olha. Pode ser um lugar também que vai trazer muita paz. E depende da 

contemplação que você faz. 

Aquela coisa do olho de enxergar uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quer dizer, você faz esse 

lugar ser bom ou ruim pra você. 

 

Inquérito: 

O que você acha deste lugar? 

Eu acho que é um lugar que é um desafio a ser vencido. É como a vida. Pra mim ele é bem 

parecido com a vida. A gente às vezes se depara com coisas grandes, assustadoras, a gente 

acha que não vai dar conta. De repente vem um outro olhar que acho que é o olhar da 

maturidade, e a gente redescobre que já passou por tantos momentos difíceis e conseguiu 

vencer, se fortalecer, conseguiu crescer. Mas conseguiu crescer principalmente porque 

conseguiu ter a humildade de ver o que que precisa ser mudado dentro pra que o exterior fique 

diferente, para que se veja o exterior de uma outra forma. 

Tem alguém nesta figura? 

Pessoa não... Não vejo nenhuma pessoa aqui 

Algum ser com vida?  
É... Me parece como se fosse uma serpente aqui, mas aqui me parece como se fosse uma 

joaninha prestes a voar. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Isso aqui é 

um caminho 

no meio de 

uma mata 

com uma 

cachoeira.  

É um lugar 

que pode 

passar uma 

sensação de 

assustador, 

mas depende 

da forma 

como você 

olha. Pode 

ser um lugar 

também que 

vai trazer 

muita paz. E 

depende da 

contemplação 

que você faz. 

Aquela coisa 

do olho de 

enxergar uma 

coisa boa ou 

Situação em 

que há a 

possibilidade 

de enxergar 

uma 

determinada 

situação de 

modo positivo 

ou negativo. 

Depende de 

como a pessoa 

que está na 

situação 

escolhe ver 

 

Se há uma 

situação, pode 

percebê-la de 

modos 

diferentes 

(positivos ou 

negativos) 

 

Só depende de 

si ver a 

situação como 

A partir desta história começa a trazer a responsabilidade 

somente para o herói. Talvez essa seja a descoberta 

ressaltada no titulo – ser feliz só depende dela 

 

Primeira história em que dá uma longa pausa enquanto esta 

contando (20’’) Talvez seja por ser a história que teve mais 

impacto, que mais acessou conteúdos inconscientes.  

 

“É um lugar que pode passar uma sensação de assustador” – 

novamente a presença do sentimento do susto e da surpresa, 

indicando que é um sentimento muito presente em sua vida 

 

“mas eu acho que depende da forma como você olha.” - 

Possibilidade de elaborar o sentimento ‘assustador’ através 

da mudança de olhar sobre as situações – demonstra que ela 

sabe o caminho para livrar-se desse sentimento, e conseguir 

prosseguir. 

 

“Quer dizer, você faz esse lugar ser bom ou ruim pra você.” - 

Utiliza da racionalização buscando explicar racionalmente a 

história. 

 

As atitudes tomadas nesta prancha “enxergar” “fazer o lugar 

bom ou ruim” estão relacionadas à sua preocupação em 

tomar as rédeas da sua vida. Pode estar relacionado também 

ao modo como lida com seus conteúdos emocionais, 



423 
 

 

uma coisa 

ruim. Você 

faz esse lugar 

ser bom ou 

ruim pra 

você. 

boa ou ruim avaliando sempre que seus sentimentos e situações podem 

ser visto de outro modo, ser re-elaborados.   

 

Inquérito: 

 

“Mas conseguiu crescer principalmente porque conseguiu ter 

a humildade de ver o que que precisa ser mudado dentro pra 

que o exterior fique diferente, para que se veja o exterior de 

uma outra forma.” – em outras pranchas anteriores 

demonstra dificuldade de ver o que faz mal, o causador de 

desconforto e dificuldade – esta pode ser outra descoberta 

desta prancha – a capacidade de ver o que precisa ser 

mudado. 

 

Presença da cobra e da joaninha – talvez a cobra possa 

representar sua mãe e a joaninha seja uma forma de se 

representar – a cobra é perigosa, grande, mas a joaninha, 

apesar de pequena, tem asas, e pode voar. 

 
2. Herói:  

Idade: indefinido Sexo: indefinido       Vocação: enxergar a situação 

Interesses: ver a situação com bons olhos 

Traços: independência 

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: independente 

3. Necessidades comportamentais do herói: enxergar, fazer o lugar bom ou ruim 

Influência dinâmica: está relacionado a sua preocupação em tomar as rédeas da 

sua vida. Pode estar relacionado também ao modo como lida com seus conteúdos 

emocionais, avaliando sempre que seus sentimentos e situações podem ser visto de 

outro modo, ser re-elaborado 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: forças da natureza; 

animais; 

Implicando necessidades de ou para: força motriz, vital, pode indicar sua pulsão 

de vida; identificação mais regredida. 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: não vê o 

dragão; fundo visto como cachoeira; não vê o grupo de pessoas;  

Implicando necessidades de ou para: dificuldade em encarar seus medos (não vê 

o dragão); necessidade de não se colocar na situação da prancha;  

4. Concepção do ambiente: ambíguo (assustador e que pode trazer paz ao mesmo 

tempo) – talvez demonstre sentimento de ambigüidade vivenciado por ela, de conflitos 

subjetivos profundos – em outras pranchas foi freqüente ambiguidade entre seu 
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passado, presente e futuro; dificuldade em seguir sua vida de modo diferente da mãe e 

da irmã 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ser vitima X tomar para si as responsabilidades de sua 

felicidade; ver a vida como boa X ver a vida como ruim 

7. Mecanismos de defesa: racionalização  

8. Ansiedades: insegurança; acomodação; passividade;  

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: fraca 

 

 

História n.o: 9     Figura no. 12 

1. Tema: FUTURO 

T. LATÊNCIA: 20’’ 

T. HISTÓRIA: 1’20’’ 

 

HISTÓRIA: 

É uma pessoa já idosa, relembrando a sua mocidade. Repassando a sua vida. E tem um ar de 

felicidade. Tem um esboço de um sorriso nela, como se ela tivesse vivido bem. Tivesse tido 

uma experiência de vida boa. 

 

Inquérito: 

E agora? Como está a vida dela? 

Acho que ela esta bem, sensação de paz, de dever cumprido, com as limitações próprias da 

idade, mas isso não irrita. Acho que tem uma sabedoria aí nessa senhora. 

Quer acrescentar alguma coisa? 

Não... tem felicidade. Eu vejo ela feliz. 

Essa daqui seria quem? 

Seria ela jovem 

 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

É uma pessoa já 

idosa, relembrando a 

sua mocidade. 

Repassando a sua 

vida. E tem um ar de 

felicidade. Tem um 

esboço de um 

sorriso nela, como 

Situação em que uma pessoa 

idosa relembra sua vida, e 

percebe que teve uma 

experiência de vida boa, por 

isso sente que seu dever foi 

cumprido. 

 

Se tiver uma vida boa, sentirá 

A história Demonstra  desejo que 

tem para seu futuro, olhar para sua 

vida e ver que viveu bem. 

 

A necessidade de relembrar 

mocidade, repassar vida demonstram 

novamente seu desejo e dificuldade 

em elaborar o passado – para ela, 
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se ela tivesse vivido 

bem. Tivesse tido 

uma experiência de 

vida boa. 

que cumpriu seu dever 

 

Se cumprir seu dever, ficará 

feliz 

somente assim chegará na velhice 

com uma vida bem vivida. 

 

Conflito aparente: viver bem sua 

vida ou se vitimizar? Demonstrando 

seu medo em não assumir o controle 

da sua vida, assumindo o papel de 

vitima. 

 
2. Herói:  

Idade: idosa           Sexo: feminino       Vocação: rever sua vida 

Interesses: ter vivido uma vida bem vivida 

Traços:   

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: idosa, feliz 

3. Necessidades comportamentais do herói: relembrar mocidade; repassar vida 

Influência dinâmica: dificuldade de elaborar o passado e desejo de chegar na 

velhice com uma vida bem vivida 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: feliz 

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m: f: X) são vistas como: detentoras de uma vida bem vivida        

e a reação subjetiva é: ficar feliz 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f: ) são vistas como:  e a reação subjetiva é:  

6. Conflitos subjetivos: viver bem sua vida X se vitimizar;  

7. Mecanismos de defesa: Racionalização; projeção  

8. Ansiedades: receio de se vitimizar 

9. Adequação do superego: Flexível 

10. Integração do ego: Razoável 

 

 

História n.o: 10     Figura no. 15 

1. Tema: CEMITÉRIO 

T. LATÊNCIA: 19’’ 
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T. HISTÓRIA: 1’37’’ 

  

HISTÓRIA: 

Para mim isso aqui é um cemitério 

Existe algo pesado né? No rosto dessa pessoa... Mas eu acho que não é um pesado de uma 

tristeza da perda, não. Ele passa algo mais forte de uma raiva, de um ódio. Acho que essa 

pessoa não está bem. Não conseguiu perdoar talvez quem tivesse aqui morrido. Não 

conseguiu se desapegar e ir para um caminho melhor, de mais claridade, de mais luz. Está 

apegado ao passado, a alguma coisa ruim do passado que faz mal pra ela. 

 

Inquérito: 

Ao que que esta pessoa está apegada? 

A mão esta assim, né? Parece que esta amarrada, né? Como se a vida estivesse presa nesse 

episodio aqui com essa pessoa. Que poderia ter acontecido... 

Quem pode ser esta pessoa? 

Alguma pessoa que ela gostou muito, que acabou fazendo algum mal pra ela. Ela não 

consegue esquecer esse episodio, ne? Esta presa a esta situação, fica ruminando, 

reverberando. Tanto que vai ao cemitério meio que num culto dessa raiva, desse sentimento 

mais pesado, né? 

Quem é essa pessoa? 
Eu estava falando dessa pessoa mesmo... Não estava falando do que faleceu não... Mas o que 

faleceu acho que não tem nem consciência do mal que fez. 

E o que que esta pessoa que está viva vai fazer com isto que está sentindo?  
Ou vai se matar com esse sentimento – se matar que eu digo no sentido figurado - vai viver 

morta apegada a esse sofrimento, ou vai cansar de sofrer e se libertar, perceber que tem uma 

vida ainda para ser vivida. Por mais dores e dificuldades que tenha passado, se você está vivo 

tem que continuar aprendendo, tem que transformar. Mais uma vez igual aquela que esta 

caída lá no chão, só depende dela a transformação. Isso não vem de fora, vem de dentro. Ela 

pode ter momentos de dor, não digo de cura dessa ferida, vai ficar uma cicatriz. Mas ela pode 

continuar vivendo com isso, não ficar abrindo esta ferida como se não quisesse que 

cicatrizasse, um culto a dor. Porque dá a impressão isso né? Ela pode virar a pagina. Mas 

assim, depende dela querer. Uma coisa que eu aprendi na vida, eu fiz terapia durante muito 

tempo e eu falo muito isso pros meus pacientes, às vezes o ser humano não está pronto pra se 

libertar da dor por medo do futuro, por medo até da felicidade. E só quando essa dor fica 

grande, insuportável, é que a pessoa tem coragem de mudar, de buscar ajuda. Às vezes 

algumas pessoas elas gostam de viver nesse culto a dor, nessa martirização, nessa vitimização. 

E isso fica como é este ambiente, fica escuro, fica pesado pra pessoa e pra todo mundo que 

esta a sua volta. E ela tem todo o caminho muito bom se ela quiser. Se ela não quiser vai ser 

isso até o ultimo dia da vida dela. É a escolha... O livre arbítrio 

 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Para mim isso 

aqui é um 

cemitério 

Existe algo 

pesado né? No 

rosto dessa 

pessoa... Mas eu 

acho que não é 

Situação em 

que alguém 

está apegado a 

algo ruim do 

passado que 

alguém que já 

morreu fez 

para ele. 

“Mas eu acho que não é um pesado de uma tristeza da 

perda não. Ele passa algo mais forte de uma raiva, de um 

ódio.” – demonstra sua dificuldade em lidar com 

sentimentos agressivos, colocando que eles são mais 

pesados que a tristeza. 

 

Utiliza o sexo masculino para o herói, assim se defende 

da identificação com o protagonista. 
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um pesado de 

uma tristeza da 

perda não. Ele 

passa algo mais 

forte de uma 

raiva, de um 

ódio. Acho que 

essa pessoa não 

está bem. Não 

conseguiu 

perdoar talvez 

quem tivesse 

aqui morrido. 

Não conseguiu 

se desapegar e ir 

para um 

caminho 

melhor, de mais 

claridade, de 

mais luz. Está 

apegado ao 

passado, a 

alguma coisa 

ruim do passado 

que faz mal pra 

ela. 

 

Se alguém faz 

algo ruim para 

ela – não 

consegue 

perdoar 

 

Se não 

consegue 

perdoar – fica 

pesada, com 

raiva, ódio, não 

fica bem 

 

Se está 

apegada ao 

passado – isto 

faz mal para a 

pessoa 

 

“Acho que essa pessoa não está bem. Não conseguiu 

perdoar talvez quem tivesse aqui morrido.” - Demonstra 

sua dificuldade e necessidade de perdoar quem lhe fez 

algo de muito mal no passado. 

Conflito: dificuldade e necessidade de perdoar.  

Dificuldade inicialmente de ver o que aconteceu com 

ela, e a gravidade disso. 

 

“Não conseguiu se desapegar e ir para um caminho 

melhor, de mais claridade, de mais luz.” - Dificuldade 

em elaborar, e dar prosseguimento deixando esta tristeza 

para traz  

 

“Alguma pessoa que ela gostou muito, que acabou 

fazendo algum mal pra ela. Ela não consegue esquecer 

esse episodio, ne? Esta presa a esta situação, fica 

ruminando, reverberando. Tanto que vai ao cemitério 

meio que num culto dessa raiva, desse sentimento mais 

pesado, né?” -  Seu passado não foi esquecido, ou seja, 

elaborado.  Ficou mal resolvido. 

 

“Está apegado ao passado, a alguma coisa ruim do 

passado que faz mal pra ela.” - Assim como a história 2 

– apesar de continuar sua vida, fica apegada ao passado 

– necessidade de elaborar, perdoar. 

 

Demonstra dificuldade em dizer quem foi a pessoa que 

morreu, que magoou demonstrando sua dificuldade em 

ver aquilo que a machuca, e demonstrando ainda que é 

uma situação muito difícil para ela, difícil até de acessar. 

Uma questão que desestabiliza. Para manter-se bem o 

ego reprimi a clareza de que situação é, de quem pode 

ser a pessoa. 

Mecanismo de defesa – repressão 

 

Conflitos: perdoar X ficar magoado; evoluir na vida X 

ficar presa ao passado; ser vitima X ser responsável por 

sua felicidade 

 

Inquérito: 

 

“Ou vai se matar com esse sentimento, se matar que eu 

digo no sentido figurado, vai viver morta apegada a esse 

sofrimento, ou vai cansar de sofrer e se libertar, perceber 

que tem uma vida ainda para ser vivida.” – conflito entre 

permanecer na dor ou reelaborar a situação e perdoar. 

 

“Por mais dores e dificuldades que tenha passado, se 

você está vivo tem que continuar aprendendo, tem que 
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transformar. Mais uma vez igual aquela que esta caída lá 

no chão, só depende dela a transformação.” – Referência 

a história 3 – demonstrando sua dificuldade em lidar 

com o sofrimento 

 

“Isso não vem de fora, vem de dentro. Ela pode ter 

momentos de dor, não digo de cura dessa ferida, vai ficar 

um a cicatriz. Mas ela pode continuar vivendo com isso, 

não ficar abrindo esta ferida como se não quisesse que 

cicatrizasse, um culto a dor. Porque dá a impressão isso 

né? Ela pode virar a pagina.” – Demonstrando 

dificuldade em dar continuidade para sua vida, ficando 

presa no passado. Mas vê a possibilidade de mudança a 

qualquer tempo. 

 

“Mas assim, depende dela querer. Uma coisa que eu 

aprendi na vida, eu fiz terapia durante muito tempo e eu 

falo muito isso pros meus pacientes, às vezes o ser 

humano não está pronto pra se libertar da dor por medo 

do futuro, por medo até da felicidade. E só quando essa 

dor fica grande, insuportável, é que a pessoa tem 

coragem de mudar, de buscar ajuda.” – percepção de que 

a responsável por transformar sua vida. Mas demonstra 

aqui a necessidade de ter um sofrimento exagerado para 

perceber aquilo que te faz mal e tentar mudar.  

 

“Às vezes algumas pessoas elas gostam de viver nesse 

culto a dor, nessa martirização, nessa vitimização. E isso 

fica como é este ambiente, fica escuro, fica pesado pra 

pessoa e pra todo mundo que esta a sua volta. E ela tem 

todo o caminho muito bom se ela quiser. Se ela não 

quiser vai ser isso até o ultimo dia da vida dela. É a 

escolha... O livre arbítrio” - dificuldade em sair da 

posição de vitima 

 
2. Herói:  

Idade: -           Sexo: masculino  Vocação: perdoar 

Interesses: ser feliz 

Traços: raiva, obsessão   

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: amargurado 

3. Necessidades comportamentais do herói: perdoar; desapegar 

Influência dinâmica: dificuldade em superar questões difíceis do passado 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para: - 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  
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Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: pesado 

5. Figuras percebidas como: alguém que magoa – reação subjetiva é ficar magoado 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: perdoar X ficar magoado; evoluir na vida X ficar presa ao 

passado; ser vitima X ser responsável por sua felicidade 

7. Mecanismos de defesa: projeção; racionalização  

8. Ansiedades: tristeza; raiva; agressividade; perda 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Razoável 

 

 

História n.o: 11     Figura no. 16 

1. Tema: A PAZ 

T. LATÊNCIA: 10’’ 

T. HISTÓRIA: 1’53’’ 

  

HISTÓRIA:  

(Sorri ao receber a prancha.) 

A paz, Que eu entendo que é uma pagina em branco, né? Que ela pode ser tranqüila, serena, 

alva, como o futuro. E isso é uma conquista da compreensão, do entendimento, da força, de 

reescrever uma historia. Num futuro poder olhar pro passado, rever, sentir de uma forma 

diferente, compreender... Para que possa ter paz no futuro. 

 

Inquérito: 

Eu colocaria que isso é a sabedoria da vida. 

Aconteceu algo neste passado? Porque você falou sobre futuro, “poder olhar para o 

passado rever, sentir, compreender..” O que neste passado precisa ser revisto? 

Ah, muitas coisas!  

Como o que? 

Acho que principalmente os maus tratos (chora bastante). Hoje tem a dor, mas tem a 

compreensão e tem a paz de ter escrito a história de uma forma diferente. 

No momento em que pôde fazer diferente, condescendente, não repetiu a história vivida e 

aprendida. E isso da paz. Apesar de ter a cicatriz. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

A paz... Que eu 

entendo que é 

uma pagina em 

branco. Ela 

Situação em 

que se tem a 

oportunidade de 

ficar em paz, 

Esta história é a conclusão que ela chega em como ter 

paz – percebe que é necessário olhar para o passado, 

compreende-lo, para ter paz no futuro – relacionado a 

todas as histórias que ela fala da dificuldade de olhar 
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pode ser 

tranqüila, 

serena, alva, 

como o futuro. 

E isso é uma 

conquista da 

compreensão, 

do 

entendimento, 

da força, de 

reescrever uma 

historia. Num 

futuro poder 

olhar pro 

passado, rever, 

sentir de uma 

forma 

diferente, 

compreender... 

Para que possa 

ter paz no 

futuro. 

olhando para o 

passado, 

compreendendo 

para poder ficar 

em paz no 

futuro 

 

Se olha para o 

passado e o 

compreende, 

consegue ficar 

em paz no 

futuro 

 

Se tiver 

compreensão, 

entendimento e 

força, se 

reescreve uma 

história e se 

alcança a paz 

para o passado. 

Enquanto se tem dificuldade de olhar para uma coisa, 

fica muito difícil elabora-la para que ela se transforme 

em passado. 

 

Apresenta os conflitos mais presentes em suas histórias: 

elaborar o passado ou se vitimizar; ficar presa ao passado 

ou avançar para o futuro. 

 

“Que ela pode ser tranqüila, serena, alva, como o futuro. 

E isso é uma conquista da compreensão, do 

entendimento, da força, de reescrever uma historia. Num 

futuro, poder olhar pro passado, rever, sentir de uma 

forma diferente, compreender... Para que possa ter paz no 

futuro.” – Talvez sinta culpa pela raiva que sente, e isso a 

machuca, portanto, ao resolver esta questão, poderá 

sentir-se tranqüila, alva 

 

Inquérito: 
Sua necessidade de olhar para o passado, compreender, 

entender, reescrever a história, está relacionado a 

dificuldade em processar sofrimentos sofridos na 

infância através dos maus tratos exercidos por sua mãe. 

 

Acredita que “Isso é a sabedoria da vida.” – olhar para o 

passado e compreende-lo. 

 

“Acho que principalmente os maus tratos (chora 

bastante). Hoje tem a dor, mas tem a compreensão e tem 

a paz de ter escrito a história de uma forma diferente.” - 

Fala abertamente da sua vida, se colocando nas histórias. 

Demonstra que a dor dos maus tratos não está no 

passado, mas no presente ainda. Esta fala demonstra todo 

seu envolvimento com o teste. 

 
2.  Herói:  

Idade: ela mesma           Sexo: feminino       Vocação: alcançar a paz 

Interesses: ficar em paz 

Traços: calma  

Adequação: Forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: tranquila 

3. Necessidades comportamentais do herói: olhar para o passado, compreender, 

entender, reescrever a história 

Influência dinâmica: dificuldade em processar sofrimentos sofridos na infância 

através dos maus tratos exercidos por sua mãe 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  
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Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: tranqüilo, sereno, alvo. 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: elaborar o passado X vitimizar-se; ficar presa ao passado X 

avançar para o futuro 

7. Mecanismos de defesa: projeção  

8. Ansiedades: receio de ficar passiva, acomodada; medo de ser como sua mãe; 

dificuldade de perdoar 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 12     Figura no. 19 

1. Tema: O ACONCHEGO 

T. LATÊNCIA: 15’’ 

T. HISTÓRIA: 14:30:30 - 14:31:30 

 

HISTÓRIA: 

Eu vejo uma casa, que apesar do frio lá fora, da neve, existe aqui dentro um amor, um 

aconchego, cuidado, proteção. Apesar da adversidade lá fora, do frio ne? Aqui dentro está 

tudo bem. 

 

Inquérito: 

(continua chorando) Eu acho que essa seria a palavra amor, ne? Que é você cuidar, ser 

precavido, você sabe que o inverno vai chegar, é um momento de adversidade, de conseguir 

alimento. É o cuidar, é ser precavido. Saber também que tudo passa, que a nevasca vai passar, 

que esse inverno vai passar. E é o ciclo da vida, né? Daqui a pouco vem as flores na 

primavera, o recomeço de uma nova vida. 

Ou seja, existem momentos de mais interiorização, quietude, que são momentos de 

aprendizado, e o momento de colher, de celebração. 

Quer acrescentar mais alguma coisa? 

Acho que não... Acho que estas perguntas são interessantes por que fazem a gente pensar, 

rever outras coisas ne? Sempre tem coisas que podem ser revistas ne? Que a gente pode 

pensar diferente... 

Nível Descritivo Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Eu vejo uma Situação em que Apesar da adversidade lá fora, do frio... Aqui 
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casa, que apesar 

do frio lá fora, 

da neve, existe 

aqui dentro um 

amor, um 

aconchego, 

cuidado, 

proteção. 

Apesar da 

adversidade lá 

fora, do frio... 

Aqui dentro está 

tudo bem. 

externamente está frio, 

mas dentro da casa há 

amor e aconchego, por 

isso está tudo bem. 

 

Mesmo que o ambiente 

externo não seja 

adequado, conseguirá 

elaborar internamente 

suas questões e ficará 

bem 

 

Se ocorre situação 

adversa, necessita 

encontrar aconchego, 

amor, cuidado e 

proteção para ficar bem 

 

Se há amor, 

aconchego, cuidado e 

proteção fica tudo bem  

dentro está tudo bem. – demonstra sua 

capacidade de manter-se equilibrada mesmo 

quando o meio externo não colabora – Ego forte. 

Demonstra que se sente segura diante da 

pesquisadora. 

 

“Eu vejo uma casa, que apesar do frio lá fora, da 

neve, existe aqui dentro um amor, um 

aconchego, cuidado, proteção. Apesar da 

adversidade lá fora, do frio ne? Aqui dentro está 

tudo bem.” – Apesar dos conflitos externos, seu 

ego está dando conta de manter-se – está tudo 

bem na dinâmica psíquica. 

Pode-se entender também que ela diz da sua 

relação com sua mãe: Apesar da dureza de sua 

mãe, ela conseguiu ficar bem 

 

Inquérito: 

“Acho que estas perguntas são interessantes por 

que fazem a gente pensar, rever outras coisas ne? 

Sempre tem coisas que podem ser revistas ne? 

Que a gente pode pensar diferente.” – Mesmo 

conceito que trouxe em outras histórias, 

necessidade de reelaborar um mesmo fato, de 

enxergar diferente 

 
2. Herói:  

Idade: Ela mesma           Sexo:        Vocação: ficar bem  

Interesses: ficar bem 

Traços:   

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói:  

Influência dinâmica:  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: pessoas  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: menciona dois ambientes fora (frio) e dentro 

(aconchegante, protetor, amoroso, cuidador) 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 



433 
 

 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: deixar-se abater pelas adversidades X proteger-se 

7. Mecanismos de defesa: projeção  

8. Ansiedades:  

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: Boa 
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ANEXO K 

Dados Rafaela 

 

Intensidade da dor na EVA: média entre 5 e 6. Na hora da entrevista estava igual a 4. Mas 

chegou a 9. 

Entrevistadora: Sente dor na coluna? 

RAFAELA: Anham. A mais ou menos 1 ano e pouquinho 

Entrevistadora: Direto? 

RAFAELA: Direto 

Entrevistadora: classifique a intensidade da sua dor nesta régua 

RAFAELA: agora 4. A média agora está entre 5 e 6. Mas antes de fazer atividade física estava 

8. Dependendo do dia 9, eu ficava até meio travada assim. 

Entrevistadora: Me conta um pouquinho da sua história 

RAFAELA: Começo de onde? 

Entrevistadora: de onde você quiser. 

RAFAELA: mas tem que contar tudo: 

Entrevistadora: o que você quiser contar 

RAFAELA: Ih, mas vai ser pouco tempo 1h (da gargalhada)uma certa resistência a falar. 

Entrevistadora: A gente tem que começar de algum lugar ne?  

RAFAELA: Bom, eu sou formada em comunicação, mas não exerço. Não trabalho na área. 

Sou administradora, tenho uma franquia. E em 2011 eu descobri uma... Eu comecei a ter uns 

problemas de saúde. Eu não sabia o que era, então eu comecei a ter paralisia na lateral direita. 

No rosto, na face toda. Perda de memória recente, dificuldade para falar, ficava (balbucia). A 

palavra vinha na minha cabeça, mas eu não conseguia. Ai em 15 dias, que eu tava com dores 

fortíssimas de cabeça, parecia que meu olho ia saltar (demonstra com as mãos onde ficava a 

dor e a sensação dos olhos saltando), foi diagnosticada minha trombose no cérebro. Que foi 

muita rápida, então se espalhou, então quando eu descobri já estava com estes sintomas bem... 

Aí eu fiquei com anticoagulante, parei toda atividade física que eu tinha feito a vida inteira, 

sempre gostei. Tive que ficar totalmente parada, fiquei de cama por alguns meses, fiz uns 

exames bem chatinhos, fiz exame de liquor, que tira o liquor, tira o liquor da medula, e ai por 

conta do anticoagulante eu não podia fazer esforço, fiquei assim por muito tempo. Mas tive 

hemorragia interna, mesmo assim, durante o tratamento, e aí o médico falou “você vai ficar 6 

meses anticoagulada.”. Aí repeti os exames e não tinha melhorado. Vamos aumentar, 
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postergar por mais 3. Aí nesse meio eu tive a hemorragia, tive que suspender o uso do 

anticoagulante. Quando a gente suspendeu eu comecei a ouvir minha circulação sanguínea. Aí 

eu descobri que eu estava com fistulas arteriovenosas durais. Já estava com bolsa de sangue se 

formando, e tive que passar por mais 1 procedimento. Esse procedimento foi bem demorado. 

Eu tive bastante exposição a radiação para fazer as imagens, e eu perdi muito cabelo. (vira de 

costas e mostra o local que perdeu o cabelo) essa parte toda aqui caiu. E começou a cair 

assim, eu olhava pra cama e saia de tufo de cabelo. E essa fase pra mim foi difícil, porque 

cabelo eu acho que é uma coisa tipo assim ne? E eu tinha feito 2, 1 aqui, que era o mais 

urgente que tinha a bolsa de sangue, e era mais perigosos de ter hemorragia, e aqui eram 

várias minifístulas e aí foi mais demorado. Graças a Deus que não caiu daqui (mostra a região 

de cima da cabeça) porque se caísse cabelo daqui, meu Deus ne? Mas começou a cair daqui 

(mostra a parte de baixo da cabeça, acima da nuca) e eu não estava entendendo o que estava 

acontecendo. Foi um momento que para mim foi difícil. 

Entrevistadora: você tinha quantos anos? 

RAFAELA: 31? Não, isso foi em 2012. O cabelo, acho que foi em 2013. É faz, 2 anos o 

cabelo. Aí fiz o exame, talvez tivesse que repetir, mas não tive, graças a Deus. Só que de 

repente, conforme o medico foi me liberando para as atividades, eu comecei a perceber que eu 

tinha medo de fazer as coisas. Eu tinha medo de sentir Porque, a minha cabeça eu nunca mais 

tinha acordado com a sensação de que a minha cabeça voltou a ser como ela era antes. Eu 

sempre tinha uma sensação de dor, de pressão, nos olhos... É, eu sempre estava com aquilo 

me incomodando. E, além disso, eu estava inchada. Não que eu estivesse gorda, mas tipo, eu 

ganhei 10 quilos por causa do corticóide. Perdi uns 5. Mas eu não estava me sentindo bem. 

Porque eu não estava mais fazendo atividade. Eu comecei a ficar muito tempo em casa, até 

meu marido me poupava de fazer as coisas do trabalho, fui ficando meio depre e fui fazer uma 

psicanálise. Eu não conseguia falar com a psicanalista! Eu achava muito fria, muito distante. 

Ela era muito... Eu não sei se talvez tivesse sido melhor com uma psicóloga, mas passei com 

uma psicanalista. E aí eu não consegui. Fiz dois meses e meio, quase três, e aí não consegui. 

Às vezes eu queria falar coisas, mas eu não tinha coragem, aí eu “ah, então estou perdendo 

meu tempo né? Porque estou vindo aqui e não está resolvendo”. E aí durante esse tempo que 

eu falei “ah, que acho que está sendo perda de tempo” eu marquei o endócrino, fui no 

endócrino, ele me passou um remédio e eu me recusei a tomar no fim das contas porque eu 

achei que era meio exagerado. Um remédio tarja preta pra eu perder, sei lá, 5 quilos ne? Eu 

achei um pouco exagerado, eu queria fazer exame de tireóide, ver se não estava com 

nenhuma, ne?  É, passei numa nutricionista, mas também não gostei. Aí o que que eu fiz, eu 

comprei 1 kit de dieta liquida, desintoxicante, e mais uma semana com as 5 refeições. E 

durante este tempo que eu fiquei doente, eu assim, eu sempre comi bastante, mas eu sempre 

me exercitei, eu criei uma ansiedade e eu comia mais do que eu comia antes, eu fiquei muito 

ansiosa. Então com esse kit, com as 5 refeições no horário certinho, eu não senti fome, eu 

comi então “nossa, que legal, então o lance está na alimentação”. E aí eu comecei a me 

interessar pelo assunto. E eu sempre quis cozinhar, mas eu sempre fui uma pessoa que 

“trabalho em primeiro lugar”. Então comecei a trabalhar muito cedo, meu trabalho foi aos 13 

anos, sempre precisei do dinheiro para fazer as minhas coisas, nunca pude contar muito com 

meus pais. Então eu sempre fui trabalho, trabalho, trabalho... E no dia que der eu vou fazer o 

que eu gosto, no dia que der eu vou fazer tal coisa... E sempre fui postergando.  

Entrevistadora: com 13 anos que você começou a trabalhar? 
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RAFAELA: sim. Não trabalhava direto. Mais no final do ano, que eu juntava um dinheirinho 

para poder viajar, para comprar coisas pra mim. E aí eu falei, não, então agora eu vou 

começar a me dedicar a coisas que eu gosto. Vou começar a aprender a cozinhar, que eu 

sempre quis, e é uma coisa que eu achava que um dia eu ia fazer. E comecei a fazer cursos de 

gastronomia, mais voltados para uma gastronomia mais saudável. Aí conheci a gastronomia 

funcional, retirei todos os alergênicos, foi um processo muito natural. Eu perdi esses 5 quilos 

assim, sem controlar. Eu não controlo nada do que eu como: eu não vejo caloria, eu não peso, 

eu monto de acordo com a minha fome, eu tenho mais ou menos uns horários em que eu vou 

comer, mas a quantidade quem dita é o meu corpo. 

E eu me senti livre depois disso, porque agora eu consigo não me preocupar com essa história. 

Porque a família do meu pai é italiana, então minhas tias são bem gordinhas. E minha mãe 

falava “cuidado que você comendo desse jeito vai ficar igual a suas tias”. E de repente eu 

estou... Assim, agora eu cheguei.... Sem me preocupar. Não é que “ah então eu vivo uma vida 

restritiva”, não! Eu como de tudo que eu tenho vontade. Só que as coisas que eu sei que não 

me caem tão bem eu abro mão e isso não me faz falta. Por exemplo: açúcar refinado, farinha 

branca, essas coisas eu não consumo. E ai eu comecei a me dedicar a coisas que eu queria 

fazer, e eu comecei a equalizar as obrigações do trabalho com lazer e com a satisfação 

pessoal. E eu então, estou em um momento bem gostoso. E ai eu decidi que a cada ano eu vou 

começar alguma coisa que eu sempre quis. Então esse ano eu comecei o ballet. Porque eu 

sempre quis fazer ballet, nunca pude fazer ballet, e agora eu comecei. Já mais velha, é mais 

difícil... E isso tem ajudado bastante com a história da postura, da coluna... Tem aliviado bem 

a dor aqui na lombar.  

Entrevistadora: foi o exercício que você escolheu fazer para aliviar a dor? 

RAFAELA: é, porque eu não queria voltar a fazer... Eu já fiz muita musculação e muita 

corrida... E eu não queria isso nesse momento. Eu não queria uma atividade monótona, eu 

queria um desafio que ao mesmo tempo, me fizesse feliz, que fosse um sonho que eu estivesse 

realizando, então eu escolhi uma coisa que me desse muito mais prazer do que só a questão da 

atividade que vai liberar endorfina. Eu queria alguma coisa que tivesse um significado, um 

sentido para mim. E eu comecei a fazer o ballet. E um mês depois do ballet eu fui conhecer o 

trapézio, que eu nunca tinha pensado em fazer, mas de repente também eu amei (ri). É muito 

legal. Eu tenho uma disciplina corporal e uma coragem bem grande. Apesar de ter medo, eu 

faço. Eu me jogo e faço as coisas. Então também estou gostando bastante. Eu estou muito 

feliz (ri), fazendo as atividades. Então agora eu estudo vinho, bebo bastante vinho, sabe? Eu 

faço coisas... Eu crio comida, então eu estou no supermercado e eu “ai, eu acho que este 

espaguete eu vou fazer com pesto e castanha do Pará” eu chego e compro, e eu vou e testo. E 

nunca dá errado ao ponto de ficar ruim... Tem coisa que fica melhor, tem coisa que fica ok... 

Mas nada chega a ficar ruim porque eu acho que eu tenho essa questão de sentidos muito 

aguçada. Então sempre fica bom, sempre fica gostoso. E eu estou me permitindo arriscar. 

Então eu vou, vou ao supermercado e compro umas coisas que eu nem nunca nem fiz. E testo, 

eu faço acontecer. E isso me dá uma alegria, me dá uma satisfação, eu gosto dessas coisas das 

cores, dos aromas, dos sabores, eu gosto dessa... E aí eu.... E assim, essa vida hoje é muito 

mais feliz do que antes da doença, mas eu penso que eu precisava ter passado por tudo isso, se 

não eu Não teria dado essa freada nas coisas do trabalho para conciliar com o resto (ri).  

Entrevistadora: você aprendeu a organizar sua alimentação e aproveitou para organizar tudo 

né? Um processo né? 
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RAFAELA: é! É! 

Entrevistadora: E, porque que você começou a trabalhar com 13 anos? 

RAFAELA: am... Os meus pais tem origem bem humilde né. E às vezes eu tinha vontade de 

ter as coisas. (pensa) Que nem, nessa Época, minha tia estava indo para Búzios e falou “ai, 

você quer ir comigo? Mas olha, você vai ter que gastar com as suas despesas lá”. Meus pais 

não tinham ne? Então o que que eu fiz, eu trabalhei em dezembro, empacotando presente, 

para eu ganhar um salário mínimo que ia fazer com que eu pudesse me bancar a viagem em 

Búzios. Então eu fazia aquilo para que depois eu pudesse aproveitar... Uma coisa que eu não 

faria com meus pais. Porque qual que era o passeio dos meus pais de férias? Ir para a casa dos 

meus avós no interior. Sempre era isso. A gente nunca tinha um passeio de férias, a gente não 

tinha um... Era só aquilo, era a única opção que a gente tinha. Então a minha possibilidade de 

fazer uma coisa diferente era se eu tivesse dinheiro, acompanhando alguém que convidasse. 

 Então comecei, isso foi com 13, depois com 14 a minha tia estava com uma filhinha 

pequenininha, não tinha ninguém para cuidar dela, então eu ganhei um salário e fiquei um 

mês cuidando da minha prima. Com 15 também, foi em loja, depois acabei ficando em 

organização de eventos. Ia prestar engenharia depois acabei mudando para comunicação 

porque eu já estava inserida nisso, até me arrependi depois, porque eu acho que eu teria me 

dado melhor em engenharia mesmo. E aí sempre tive que trabalhar para me manter mesmo. 

Entrevistadora: seus pais? 

RAFAELA: O que? (ri) Bom, minha mãe é a melhor pessoa do mundo que eu já conheci. Ela 

perdeu a mãe quando ela tinha 3 anos, e eu não conheço uma pessoa no mundo que tivesse um 

nada para falar da minha mãe. Ela é aquela pessoa que esta sempre sorrindo, ela está sempre 

de bem, ela não se indispõe com ninguém. Assim, ela é incrível. O meu pai é uma pessoa 

muito difícil. Ele é muito orgulhoso, e não demonstra carinho, não demonstra afeto, ele é bem 

duro, entendo que muito por conta das coisas que ele já passou, mas eu não consigo viver na 

mesma casa que ele, porque a gente... Sabe? Porque eu sou difícil também, muito que eu 

trouxe dele. Mas as últimas lembranças que eu tenho de carinho do meu pai, foi antes da 

minha irmã nascer, porque ela é 5 anos mais nova que eu. Então quando eu era muito 

pequenininha, ele me colocava no colo, fazia cosquinha no meu pé com a barba dele.  Eu 

lembro disso, da gente andando na rua e ele me comprando pão de queijo, às vezes eu pedia... 

Mas depois que a minha irmã nasceu, não sei se porque ela era muito chorona, então ele 

estava sempre mal humorado, sempre muito bravo. E às vezes minha irmã chorava, ele achava 

que eu tinha feito alguma coisa, e sem perguntar nada, como eu era mais velha ele vinha e me 

(da tapinhas na própria mãe) ne? Me punia. 

Então eu fiquei, me afastei muito dele, durante muito tempo, porque eu achava aquilo uma 

injustiça, achava aquilo muito errado. E aos 18 anos eu sai de casa, fui morar com um 

namorado, ele quase morreu coitado, depois eu fiquei com dó. Mas não porque o cara fosse o 

amor da minha vida, mas por que eu precisava sair, precisava respirar. E ele era muito 

controlador, sabe? Ele é de mais! E eu acho que no geral sempre fui uma pessoa responsável. 

Sempre fui uma das melhores alunas da sala, sempre consegui bolsa nas coisas que eu tentei, 

eu não achava que era pra tanto sabe? Tendo nascido de pais que não fizeram nem o colegial, 

eu acho que eu era até uma pessoa bem empenhada e sortuda, porque eu realmente conseguia 

as coisas. Eu sempre fui muito determinada, eu queria as coisas eu ia e fazia acontecer. Então 

ele prendia muito. Mas depois com o tempo, eu percebi que por mais que ele me fizesse sentir 
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desta maneira, no fundo ele tinha muito orgulho de mim. Porque quando eu não estava por 

perto eu via ele falando para outras pessoas de mim, enchendo muito a boca para falar, mas 

para mim não. E eu senti muito a falta disso, de que ele me incentivasse me apoiasse, ou, por 

exemplo: eu tenho uma veia artística assim muito forte, então eu gosto de desenhar, gosto de 

pintar, gosto de... Música, me toca assim, às vezes eu choro ouvindo musica. Eu ouço um 

tango, por exemplo, por mais que eu não faça nada de tango, eu ouço um tango, que é uma 

coisa que me toca assim como se eu tivesse vivido alguma coisa com o tango. Então é uma 

coisa muito forte. Então o trabalho de artesanato, fazer coisinhas, tudo, pintar, com tinta, com 

lápis, sempre gostei. E aí eu de repente quando eu comecei a desenhar foi muito rápido assim, 

porque meu primeiro desenho foi muito infantil, meu segundo desenho já foi todo sombreado, 

meu terceiro desenho já era uma replica perfeita de... Sabe, assim? Era muito rápido! E eu 

sempre fui uma pessoa que tive muito orgulho das minhas conquistas, e às vezes eu queria 

mostrar para que eles falassem “nossa, caramba! Você aprendeu tudo sozinha? Você olhou 

aqui nesse desenho e reproduziu deste jeito?” E ele sempre “pshiu. Para, agora eu estou vendo 

TV”. Sabe assim? Então ele nunca estava me vendo. Era como se eu tivesse ficado invisível 

sabe? E aquilo me fazia falta. Mas não era o pior. O pior realmente era a injustiça, ele brigar 

sem eu, em fim, achar que eu merecia... E hoje já passou. Algumas coisinhas que aconteceram 

ao longo da minha infância, eu senti necessidade de relembrar isso pra ele, sabe? “É porque 

naquela vez aconteceu isso, isso e isso, você isso, isso e isso.” E ele nem lembrava. Eu não 

falava brigando, às vezes eu falava ate num tom de piada “ah, mas você lembra Irmã, aquela 

vez que o pai não sei o que, não sei o que?” e ele assim  “eu?” e a gente “é!” e ela “é, você!”. 

Era como se eu precisasse colocar aquilo para colocar uma pedra em cima, e já era o 

suficiente. Eu não precisei que ele me pedisse desculpa, que ele se sentisse arrependido, até 

porque já dava pra ver que ele já estava... (ri). Mas as coisas que foram mais, que mais me 

marcaram, as mais difíceis eu tive essa necessidade de pontuar isso (bate com o dedo 

indicador na mesa como se estivesse escrevendo um ponto). Mas pelo menos passou. Ele eu 

sei que é uma pessoa que não coloca para fora, ele fica amargurando muito, e ele guarda. E eu 

acho que ele é uma pessoa que deve sofrer muito com isso. 

Entrevistadora: e como está a relação com eles hoje? 

RAFAELA: Nossa, assim, com a minha mãe nunca ne? Nunca teve nada. Com ele eu sinto 

que ele considera muito o que eu falo, ele respeita muito a minha opinião e eu sei que não 

daria muito certo da gente morando na mesma casa, por que eu sou bicuda que nem ele. Então 

outro dia estava... Acho que era aniversário do meu marido e ele lá no celular jogando 

joguinho. Aí eu falei “pai, olha só hoje é aniversário do Álvaro, a gente veio aqui para 

comemorar, vamos sair um pouquinho do celular e ficar aqui com a gente?”. Por que, por 

exemplo, a gente ta almoçando, ele acabou de comer e quer levantar e ir pro celular jogar. Eu 

pego e falo, por que eu acho que se ele não tem o bom senso, alguém tem que falar. Se fosse 

em outra época ele responderia, ele ficaria bravo, já ia fazer uma confusão ali. Aí ele “ah, ta, 

eu já vou”. Daí a pouco ele guarda e senta. Então ele aceita, antigamente não aceitava. Então 

eu acho que no geral assim, por que se todo dia, alguém falando alguma coisa para o outro, 

então em algum momento vai (bate na mesa). Mas no geral nem tenho do que reclamar agora. 

(ri) 

Entrevistadora: e você falou que foi morar junto com o namorado com 18 anos, como é que 

foi? 

RAFAELA: é, a gente saiu de São Paulo, foi pra Florianópolis, foi um momento bem difícil... 
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Entrevistadora: quem foi esse namorado? 

RAFAELA: olha, eu arrumei meu primeiro namorado com 17 anos. Que era um garoto que 

foi o primeiro menino que eu gostei. Quando eu tinha 14 anos, mas a gente era muito novo. 

Ele era muito tímido e eu também, e ai a gente só ficou e ai a gente nunca mais se viu. E aí em 

uma festa, eu estava com 17, e a gente se encontrou e sabe quando parece que volta tudo 

assim? Era como se a musica parasse, as pessoas em volta dançando ficassem em câmera 

lenta e aí a gente se viu, e foi uma coisa que parece que a gente resgatou. Por que a gente 

sentia que um gostava muito do outro, só que a gente era muito criança, muito introvertido, e 

a gente começou a namorar. Só que na fase dos 17, que ele estava começando a se descobrir 

homem, e ele falava assim para mim “eu acho que você é a mulher da minha vida, mas eu 

acho que é cedo pra gente ter uma coisa seria. Então eu não sei se é melhor a gente, sei lá, se 

separar agora e voltar num outro momento.” E eu “olha eu acho que tudo bem, mas existe a 

chance de que a gente nunca volte”. Como foi meu primeiro namorado, e aquilo para mim foi 

bastante difícil, quando a gente terminou eu já comecei a sair com uma outra pessoa, que foi 

esse cara. E ele tinha uma serie de problemas, que na verdade, não... Ele tinha 25 anos e eu 

tinha 18. Eu não estava preparada para conviver com aqueles problemas, ele me falava que ele 

precisava da minha ajuda, pra sair de São Paulo, deixar esses problemas aqui e começar uma 

vida nova. Mas eu ainda não entendia qual era o peso daquilo, pra mim. Quando a gente 

chegou em Florianópolis, no começo, ótimo, legal, ok, a gente ia pra praia fazer as coisas, 

abrimos uma loja de bijuteria, que a gente comprava as coisas em São Paulo, e ia vender lá. 

Legal! Só que acabou a temporada e as coisas começaram ficar difíceis e ai... Enfim, ele já era 

viciado né, ele ficou pior, e aí ele bebia muito. Ele acordava já bebendo... E aí ele bebia, 

bebia, bebia, e “ai, agora eu estou muito, bebi de mais, preciso cheirar pra eu ficar ligado”. E 

aquilo era difícil, porque eu acabei entrando em morro, carregando mendigo no carro com a 

gente, e a gente batendo o carro porque ele estava bêbado, foi uma fase muito pesada ne? A 

gente aqui com amigos conversando, na hora que ele estava nervoso que ele queria arrumar 

uma confusão, para que ele pudesse sair e passar a noite fora, ele arrumava confusão. Aí um 

dia ele tacou pedaço de pizza na minha cara, estava cheia de pimenta, e eu fiquei com o olho 

inchado assim. Foi difícil isso. E na frente dos nossos amigos, e não que eu tivesse feito uma 

malcriação, não. Ele queria arrumar confusão para ele sair (imita ele resmungando), e vai 

embora. Assim, eu tinha que ficar com o pessoal, o pessoal me deixava dormir na casa deles, 

e no dia seguinte, ele voltava, e eu precisava ajudar de alguma maneira, eu tenho essa coisa de 

querer ajudar as pessoas muito forte dentro de mim, e eu tinha pena ne? E aí ele “ai, aqui não 

esta dando, aqui não esta dando. Aí, vamos mudar para o Japão, por que ai eu acho que eu 

consigo me livrar disso tudo”. Aí ele queria casar no papel, e eu não queria me casar, e ele 

“olha, ou você casa ou...” me ameaçando, e eu acabei casando no papel. E era muito difícil, 

era muito pesado, meus pais assim... Minha mãe um dia bateu na porta (bate na mesa 

imitando batida de porta) “olha, vocês vão casar amanhã, e vocês não param de brigar um 

minuto.”. E era uma coisa meio normal essa história de ficar brigando porque pra ele era 

cômodo arrumar confusão para que ele pudesse sair.  

Entrevistadora: seus pais sabiam desta situação? 

RAFAELA: não, não sabiam. Quer dizer, meu pai talvez soubesse, porque meu pai na época 

ele trabalhava em um centro espírita e ele via as coisas. Na época não sei se ele chegou ver, 

em fim, mas ele desenvolveu uma diabetes por conta do emocional. Então não sei se ele viu, 

se ele não viu. Mas eu nunca contei para eles porque eu achei muito pesado. E aí em uma das 

vezes em que a gente estava em São Paulo, a não... E aí eu falei “olha, eu não quero mais 

saber disso” e ele me prometeu que não ia mais fazer, e aí ele ficou 6 meses, e 6 meses é o 
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período pra pessoa se limpar ne? Quando deu 6 meses, a gente veio pra SP resolver alguma 

coisa assim, acho que a gente ia no consulado, resolver alguma coisa para ir para o Japão 

assim. E aí ele “ai, vou ter que fazer alguma coisa pra minha mãe” e aí ele não voltou. Aí ali 

para mim acabou, ali foi a gota d’água. E eu falei, chega, acabou, não quero mais saber, e aí a 

gente se separou neste momento. Então a gente estava em SP. E aí eu só encontrei com ele 

depois para fazer o divórcio. Eu falei “olha, Não quero ter contato com você. Não é isso que 

eu quero na minha vida” e ele até tentou me ameaçar para que eu não me separasse, mas eu já 

estava aqui mesmo, e quando eu fui pra Florianópolis buscar minhas coisas eu fui com gente 

conhecida e tudo bem. É, aí uma semana depois eu já estava prestando vestibular, já tinha 

arrumado trabalho, já estava acertando minha vida, e os meus pais nunca jogaram nada na 

minha cara assim. 

Não, uma vez, pelo telefone, eu não contava para minha mãe os problemas mas acho que ela 

sentia que não estava tudo bem. E ela disse assim “olha, eu quero só que você saiba que essa 

sempre vai ser sua casa independente de qualquer coisa. Qualquer momento, quando você 

precisar, você sempre vai poder voltar para cá”. E aquilo meio que me deu uma força para que 

eu realmente voltasse se precisasse.  

E aí voltei, fiz minha faculdade, sempre fiz minhas coisas, trabalhei, fazia academia, é, fiquei 

muito tempo sozinha, nunca fui muito de sair. Aí arrumei namorado, fiquei 4 anos com esse 

namorado, aí comecei a estudar para concurso. Durante a época que eu estava estudando a 

gente estava se vendo muito pouco, por que é uma coisa muito profissional essa coisa de 

estudar para concurso. Então eu tinha que montar um cronograma, e eu tinha um conteúdo a 

cumprir naquele período do edital até a prova. Então a gente se via muito pouco, e ele tinha 

passado num concurso no interior, então ele vinha pra  cá no sábado, e eu tinha aula até as 18. 

Então ele me pegava a gente saia pra jantar, dormia junto, no domingo eu tinha aula, de 

manhã ele voltava. Então a gente acabava se vendo uma vez por mês, no Maximo duas. E só 

umas horas. E aí nessa fase (bate com o dedo indicador na mesa) ele me traiu, e eu descobri. 

Lá onde ele morava, em Marília. Faltando, 15, 20 dias pra prova assim. E aí eu perdi uma 

semana. Eu fiquei muito mal... A gente estava há 4 anos juntos e tal, e a gente estava nessa 

coisa assim que depois que eu... Eu quase passei! E era “vamos esperar, você passa e a gente 

casa”. E pra mim “como essa pessoa está pensando em casar comigo e ela está fazendo isso?” 

sabe? Enfim, aí ele me falou “ah, mas só foi um beijo na boca”. É que pra mulher não é assim. 

Não... Você está lá, você sabe que sua mulher esta aqui, estudando pra caramba, e você está 

num bar ficando com uma menina... “não , mas era uma feia, foi só um beijo”. Sabe essas 

coisas assim? Não terminei na hora, esperei passar meu concurso, e aí eu não passei por muito 

pouco... Mais de 16000 inscritos, e eu fiquei em 300 e pouco, fiquei super bem. E foi aquela 

uma semana que eu não consegui revisar alguns pontos porque eu fiquei muito abalada, fiquei 

muito mal. E eu sei que eu não passei por causa disso que aconteceu, sabe? 

E nesse concurso eu conheci o meu marido. Porque a gente usava o mesmo fórum de 

concurseiros, e a gente usava a... Ele era o moderador da sala, e a gente acabou se conhecendo 

e tal. Só que assim, a gente se conheceu normal, ele tinha uma namorada e eu tinha um 

namorado. Aí saiu o resultado, ele passou. Todo mundo estava achando que eu ia passar por 

causa da minha nota, que tinha sido 75% da prova. Pelo histórico das outras provas anteriores 

era uma nota que provavelmente eu estava classificada. E aí a gente começou a conversar, 

conversar, conversar. E aí depois ele terminou o namoro dele. Uns 15 dias depois eu terminei 

o meu. E um mês depois a gente se conheceu pessoalmente. Só que ele, assim, muito rápido 

ele já queria uma coisa muito seria. E eu não entendia aquilo, naquele momento, eu estava 

saindo de um relacionamento de 4 anos e eu entendia como se ele estivesse apaixonado, e 
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acabou me conquistando... E assim, ele fez todo um cenário para me pedir em casamento. 

Mas foi tudo muito rápido. A gente se conheceu em abril, em agosto ele me pediu em 

casamento e em abril a gente foi morar junto. 

Entrevistadora: e você foi... 

RAFAELA: FUI!!! (dá gargalhada) É então, no começo foi difícil, até a gente... Porque é 

diferente né? Ele ainda era do Rio, e mesmo nesses 4 meses a gente se via pouco ne? Eu ia 

para lá, ficava uma semana, porque tinha os meus trabalhos e tal. Não era suficiente  para a 

gente se conhecer. Então no começo foi difícil. Eu falo para ele “se a gente tivesse convivido 

eu não teria me casado”. Porque a gente é muito diferente. Mas foi assim, foi tudo muito 

rápido. Eu acabei sempre saindo de uma coisa e já quase emendando em outra, 

Entrevistadora: E porque que você resolveu casar? 

RAFAELA: O que eu falo para mim hoje é que a situação foi tão perfeita que não dava para 

falar não sabe? No dia que a gente fazia 4 meses de namoro... Dois dias antes a gente tinha 

indo numa festa da Chandon, e aí a festa era na Oscar Freire toda. E ai a gente entrou para ver 

aliança porque um dia a gente ia casar, e a gente entrou só pra ver né? E eu nem liguei que ele 

mediu o tamanho do meu dedo, no dedo dele para saber o tamanho. E não tinha La o anel que 

ele queria me dar, e tinha que vir La do rio grande do sul e eu não sei como em 2 dias ele 

conseguiu fazer tudo isso acontecer. E aí ele reservou o restaurante que eu queria conhecer, 

fez... Combinou com o pessoal do flat, porque ele estava morando em um flat, para fazer uma 

surpresa com pétalas de rosa, não sei o que, bebida no balde de gelo, um buquê de rosas 

colombinas e caixinha da aliança no meio... E a gente saiu pra jantar e tal. Foi tudo lindo, tudo 

perfeito, mas eu achei que era só um aniversario de 4 meses. Quando a gente chega aquilo 

tudo, ele se ajoelha, e uma carta feita, me pede... Sabe quando está tudo, e você não consegue 

falar não. Era muito cedo! Mas eu me deixei envolver, sabe? 

E ele tinha muito ciúmes do meu ex, porque ele sabia que eu estava com uma pessoa a 4 anos 

ate conhecê-lo. Aquilo para ele sempre foi muito difícil, e a gente tinha brigas muito pesadas, 

porque ele queria... Assim, para que ele se sentisse amado ele tinha que ser melhor que o meu 

ex em tudo. E quando a gente se conheceu, quando a gente era só amigo, falando da vida 

assim “ah, mais, e ai? O que que seu namorado faz de legal?” “a, ele joga xadrez, ele é muito 

bom, eu nunca conheci ninguém que vencesse ele no xadrez.” E ele se sentia mal porque ele 

não era bom de xadrez. Umas coisas bobas, porque eu falei para ele “eu não preciso casar com 

um cara bom no xadrez, é só uma curiosidade” e ele sofria muito com tudo isso. E aí eu 

cheguei em um momento e falei “olha, então o seguinte, ou faz um psicólogo ou a gente não 

casa mais”. Aï ele falou, “Não, eu não vou mais, eu realmente vou parar com isso”. E aí foi 

espaçando, espaçando, espaçando... Hoje, sei lá, se ele fala uma vez por ano no assunto é 

muito. Mas ele tem essa coisa do, da insegurança. No passado principalmente. Mas hoje eu 

vejo que não é só com o passado, sabe? Hoje eu vejo que, por exemplo, eu comecei a fazer 

ballet, aí ele teve que ir um dia assistir uma aula do ballet. Não é porque ele quer, mas por que 

era um professor, e eu estava fazendo particular, por que a tarde só tinha eu. EntÃO como a 

aula era só pra mim ele foi um dia para assistir, e aí depois que ele viu “ah, tudo bem”. Por 

que antes era assim “a sua aula já acabou a 15 min, você não está em casa, cadê você?”. 

Gente, para! Eu posso estar conversando com a mãe dele que é a dona da escola, eu posso 

estar conversando com ele, revendo um horário. E ele passa na frente do Ballet, todos os dias, 

ele podia simplesmente para lá e aparecer “porque que você não parece de surpresa lá? 

Pronto! Não fica pensando bobagem.” Então ele tem essa coisa da cabeça que é muito, que é 
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do pai dele. O pai dele é muito ciumento, o pai dele sempre achou que a mãe dele tinha um 

amante e ela nunca teve. Ela vai pro salão fazer o cabelo, progressiva, fazer depilação, atrasou 

porque esta no natal, e o shopping está lotado e atrasou os horários, ele já fala “não, você está 

com algum amante então não vamos passar o natal juntos” e cada um passou numa casa. 

Sabe, assim? 

Entrevistadora: isso aconteceu? 

RAFAELA: aconteceu neste ultimo natal. Então eu acho que meu marido trouxe isso dele. 

Essa coisa pesada de suspeitar sabe? E o meu sogro bebe muito (bate na mesa). Então essa 

coisa... Isso também meu marido... O que ele não bebe essa parte do vicio ele joga muito jogo 

de computador. E ele vive uma vida virtual. E eu estou tão nova sabe? Eu falo pra ele “depois 

que eu consegui superar esta fase da doença eu me sinto tão viva”, eu tenho tanta coisa que eu 

quero fazer, e ele escolheu viver virtualmente e eu quero viver uma vida real. Não preciso sair 

pra uma balada, mas eu quero encontrar com as pessoas, sair com minhas amigas, falar! E pra 

ele o legal é estar no computador. Então por isso que eu fale, que se a gente tivesse se 

conhecido eu não teria casado com ele. Que pra mim tanto essa questão do ciúme que chega 

ate a ser agressivo para mim, por que ele sabe, ele fala assim “eu confio em você, eu sei que 

você não me trairia, mas só de imaginar que alguém pode chegar e ficar falando com você, eu 

fico mal” e a confiança em mim sabe? Obvio que sempre vai existir, em qualquer lugar, 

mesmo que fosse no trabalho, que eu estivesse em uma empresa, existiria uma chance, sempre 

vai existir. E eu acho que ele é inseguro porque ele é ausente. Então é isso. 

Entrevistadora: e você consegue colocar estas coisas para ele? 

RAFAELA: não muito, é difícil. A gente tenta conversar, que nem, sábado passado... eu 

montei uma confraria com as minhas amigas, e nos somos em 4 e em cada fim de semana a 

gente se reúne, uma leva os vinhos e explica, estuda um pouquinho, a gente degusta e faz 

aquela analise sensorial, e tal. E ai a gente foi no sábado, e uma das minhas amigas é cantora, 

e ela ia se apresentar durante 45 minutos, ela canta no bar do Fasano ai ela “a, então, eu vou 

cantar, vocês não querem ir lá me ver?” e sempre eu vou sozinha, ele nunca quer ir porque ele 

acha a musica dela chat, porque ela canta MPB. E ai ele não quis ir. E eu sempre fui, sempre 

fui... Ai ele percebeu que eu... ele estava vendo eu me arrumando e saindo e eu, aí “nossa 

como você está bonita. Da próxima vez eu vou”, porque ele começou a ficar meio assim. E aí 

eu falei “oh, a Carol vai com o Paulo, o marido. A Carol vai com o Paulo e ai vai a Marcela, 

eu estou pensando em ir também” “então eu vou com vocês!” “ótimo! Legal, eu te espero na 

porta do hotel e a gente entra junto”, porque a gente mora na rua! O meu prédio é meia 

quadra. Aí ele chegou, ele entrou, e a gente aqui e ele não se esforça, ele não participa, ele 

fica isolado (pega o celular e imita ele), olha no celular, toda hora para ver a hora. Aí 

passaram os 45 minutos a marcela veio, sentou com a gente e tal. E a gente estava nessa 

historia do vinho. E o Manoel Beato, que é o sommelier do Fasano, é um ex namorado dessa 

minha amiga, e ele quando a gente esta ali, ele traz umas garrafas que às vezes sobra de um 

cliente, ou que ele tem, para mostrar esses rótulos que a gente não teria acesso, porque são 

muito caros né. E ai ele trouxe algumas coisas para a gente provar. E é engraçado que essas 

coisas, em casa ele prova, ele não bebe comigo, mas ele prova, ali ele não queria nem água, 

ele não aceitou. Não quis nada “porque eu não estou comendo depois da meia noite” “mas um 

como d’água você não quer? Só para você socializar, você ter algo na mão, uma taça. Você 

faz de conta que bebe, se você não quiser você nem bebe”, nem a água ele não quis. E ai você 

vê que a pessoa esta com uma cara meio fechada. Aí eu falei “a, eu acho que eu vou la em 

casa pegar uma garrafa de vinho, por que a gente esta aqui mesmo” aí ele “nossa, mas outra? 
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Vocês já beberam, mas é só para gente ficar aqui, mais um pouco, batendo um papinho, daqui 

a pouco a gente vai para casa”, “então eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa com você 

mas eu não volto, você pega o vinho, você vem, e eu já não venho mais. Por que você me 

falou aquela hora que eram 45 minutos e já se passaram 45 minutos” aí eu falei “mas tudo 

bem ne, agora a gente já pode ficar conversando, a gente pode curtir um pouquinho da noite, 

por que a gente nunca sai!”. Ai ele não quis, fui pra casa, peguei um vinho e a gente bebeu, e 

nisso o Manoel trouxe mais duas garrafas cheias, tomamos, depois acabaram chegando outras 

pessoas e trouxeram mais bebida, e a gente ficou, e eu fui... E eu acabei voltando para casa 5 

da manhã. E ele ficou uma fera. Mas assim, eu estava na rua de casa. Era só ele descer e ir até 

lá ver o que estava acontecendo. E ai ele fala que ele acha que nuca vai conseguir me perdoar 

porque por mais que ele tenha certeza que eu não o traí, o peso para ele é como se eu tivesse 

traído, por que uma mulher correta não fica por ai até 5h da manhã bebendo na rua. E lá é 

assim, um bar super serio, onde um homem não assedia, no máximo ele fala para o garçom 

“convida aquela senhora para se sentar na minha mesa, ou veja se ela aceita um drink por 

minha conta” E nem isso nunca aconteceu comigo. Mas assim, é um bar serio, com pessoas 

que tem muito dinheiro. Ele foi até lá e viu, que era só senhor ali, e ainda assim ele ficou se 

sentindo mal entendeu? Então eu não sei se ele esta com esse peso de estar vendo que eu 

quero viver, ou se ele realmente acha que vai ser melhor a gente ficar cada um... Mas a gente 

esta numa fase difícil agora sabe? Eu tento expor o meu lado, ele não aceita, então se um casal 

de amigo chamou a gente para ir para o cinema – e ele ama ver filme! Ele ama! – ele não 

quer, por que ele não quer fazer nada. Essa semana agora eu tive aniversario do meu sobrinho, 

e ele esqueceu e era na quinta feira. E ele ficou mal humorado, porque ele ia chegar do 

trabalho e não ia ter tempo de jogar, por que a gente ia ter que ir logo pra se arrumar e sair. Aí 

ele começa “mas eu não tenho obrigação por que a sua irmã não é nada minha” “olha, se eu 

não for no casamento do seu irmão, por que ele não é nada meu ele vai ficar bem chateado, e 

você também. Mas eu não faria isso por que o seu irmão é meu irmão” Aí ele se sente mal, ai 

ele se troca e vai, mas ai ele acaba falando essas coisas entendeu? Que eu acho que são muito 

pesadas.  

Ele não pensa para falar, ele machuca muito com o que ele fala. E ai eu fico com aquilo 

depois, sabe? Fico lembrando. Por exemplo, no sábado, sábado era... Todo dia 28 a gente 

comemora, a gente janta, faz alguma coisa, por que pra gente é uma data especial. E ai era dia 

28, eu fiz um super jantar gostoso, aí “então, vou tomar um banho, depois vamos assistir 

alguma coisa juntos” aí ele “a então quando você quiser você me chama”. Aí eu “ah, eu já 

tomei banho, vamos assistir alguma coisa agora?” “ah, você espera um pouquinho?”. Assim, 

ele já tinha jogado a tarde inteira sabe? “olha, vamos assistir logo, por que eu estou com 

cólica e daqui a pouco eu vou querer dormir” “ai, mas é só um pouquinho, porque você não 

tem paciência, porque você não espera nem 10 minutos, porque você não me compreende, não 

aceitar meu hobby...” “não!! Uma coisa é aceitar seu hobby, mas um hobby quando da 

acontece quando não da não acontece. O hobby não é prioridade, prioridade é o vicio. Isso 

não é hobby, isso é vicio, e é diferente. Faz o seguinte, fica jogando e eu vou deitar, estou 

cansada, acabou o remédio, e eu não estou agüentando de dor”, aí ele “porque você não me 

entende! Por que vamos terminar com tudo agora” terminou! Aí ele pegou e foi deitar. Aí eu 

não estava agüentando de dor aí me troquei e falei “a, vou pra farmácia”, não, eu me troquei e 

ele perguntou “você vai sair?” falei “vou”, “nossa, isso porque você estava mal ein!”, e eu 

estava assim de moletom e calça jeans, não estava assim arrumada pra sair. Aí eu falei “eu 

vou buscar um remédio”, ele “ah, porque pipipi, pipipi, pipipi” eu falei “Faz assim oh, me da 

o dinheiro porque se eu precisar pegar um taxi, se eu passar muito mal” não quis me dar! Aí 

eu cheguei na farmácia, fechado! Aí falei “olha, eu vou pro hospital, tenho dinheiro para ir, 

vou tomar remédio na veia por que to com medo de desmaiar de tanta dor”. Isso por que eu 
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não posso mais tomar pílula e desde que eu parei minhas cólicas são bem fortes. E aí ele 

discutindo por mensagem que eu não tinha que ter saído sozinha, mas não foi atrás, não foi 

me buscar, e ai chegou uma hora que, como eu tomei buscopan, eu já não conseguia enxergar 

mais nada, minha boca já estava seca, e eu não ia conseguir nem falar mais, ai gravei por voz 

“olha, eu vou desligar aqui o celular por que eu não estou me sentindo bem” Aí ele foi me 

buscar, entendeu? Estava tudo terminado ate então ne?  

Aí a gente voltou para casa, ele acordou no domingo, vai na farmácia, compra meus remédios 

e volta “a, nos vamos na sua mãe? Você vai fazer risoto?” como se nada tivesse acontecido. 

Como se nada! Nada tivesse acontecido! Nada! Chega lá, puxa o maior papo com meus pais, 

como se nada... Ninguém sabe que eu tive que ir no hospital sozinha por que o Álvaro estava 

jogando, sabe essas coisas? É um lado que eu não consigo... Nem quero que as pessoas 

conheçam, porque eu acho um lado muito imaturo dele. Ele não aceita que eu fale para ele 

que este é um lado muito infantil que ele tem. Por que ele esta no computador, ou ele esta 

jogando ou ele está lendo manga. É isso que ele faz no computador! Pra ele se eu falar assim 

“vamos deitar no sofá junto, a gente assiste alguma coisa” ele “não, isso pra mim é perda de 

tempo, dormir é perda de tempo”. Então eu deito e ele esta no computador, eu acordo e ele 

esta no computador. E o fato de deitar na cama para bater um papo junto, pra ele é perda de 

tempo! Fazer alguma coisa junto pra ele é perda de tempo. Se eu falar assim “a, vamos dar 

uma volta na rua, sei lá, tomar um sorvete”, não, ele quer sair, quer que eu fale para ele 

exatamente aonde a gente vai, e quer que eu de um horário. Não tem isso de “a, vamos sair! 

Se der vontade a gente come, se não der a gente não come”. Ele não quer! E se a gente sair 

para comprar luminária, e no meio do caminho a gente falar assim “nossa, aqui tem uma loja 

de piso, na volta vamos passar?” “não, porque não foi isso que você combinou comigo, você 

combinou que a gente ia só na luminária. Eu preciso me preparar psicologicamente para 

passar em mais de um lugar”, sabe? “Gente, você tem o que? 60 anos?”. A vida não é assim. 

Entrevistadora: quantos anos ele tem? 

RAFAELA: 33. Então é, eu acho que é muito pra idade dele sabe? Ai eu pensei em conversar 

com meu cunhado. Porque meu cunhado, é irmão dele, sempre vai querer o bem dele, não vai 

ficar com uma ma impressão dele. Por que se eu chegar e contar tipo para uma amiga, minha 

amiga vai falar “ai que nerd que e esse cara! Se separa”, se eu falar com minha mãe, minha 

mãe vai começar a olhar ele com outros olhos... então eu pensei o que... Por que se eu falar 

com a minha sogra, vai dar 5 min e ela vai fazer o que “o meu filho, você pode parar de 

jogar?” você entendeu? E eu não quero que ela faça isso, por que depois ele pega e me conta. 

Eu falo pra ela e falo “mas não fala pra ele”, aí ela chega e conta “mas não vai falar pra ela 

que eu falei” e ele fala “mas não vai falar pra ela que eu falei”. Então não adianta! Não 

resolve. Então eu pensei em conversar com meu cunhado pra dizer e aí? Ate que ponto eu 

devo colocar um limite. Por que eu já tentei negociar um limite, já falei “faz o seguinte, joga 

então duas horas por dia”, ou então “joga dia sim dia não”, por que o hobby é isso, quando dá 

acontece, quando não dá, não faz essa falta toda. Mas você ter que jogar todo dia! Então isso 

já não é um hobby, e ele “não, isso me dá felicidade”. Então aí eu combinei com ele “ta, uma 

vez por semana, vamos juntos pra cozinha, a gente faz alguma coisa junto, a gente cozinha 

junto, ou então você fica lá só conversando comigo” “não por que este é o seu hobby, se não 

eu vou querer que você venha ler mangá comigo”. Ele coloca essas condições. E eu já assisti 

muito mangá com ele, já assisti muito anime! Muito mesmo! E é que chegou um momento 

que eu vi que aquilo não me deixava feliz e quanto mais eu assistia com ele mais ele queria 

que eu assistisse sabe? Ele é muito! 
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Entrevistadora: só uma duvida, vocês são descendentes de japoneses? 

Entrevistada: não! Eu que sou. Minha mãe, meus avós vieram do Japão. Ele não. E ai ele não 

quer fazer as coisas comigo, e eu acho que esta muito difícil assim. E eu falei para ele “eu fiz 

isso de chegar 5h da manhã, por que eu estava cagando, eu queria justamente que a gente 

tivesse essa conversa. E a gente teve uma conversa muito séria, muito madura, muito sincera, 

e transparente (bate na mesa no local de cada virgula), a gente conseguiu se expor sem 

ninguém se alterar, foi muito boa! E ai a gente resolveu “então há, vamos tentar”. Aí a gente 

teve um começo de semana bem legal! Sem nada de stress, nada! Super legal, ele jogando um 

pouquinho menos, eu tendo mais tolerância, chegou na quinta feira que teve esse negocio do 

meu sobrinho que ele não ia poder jogar ele começa a falar “eu sabia que nunca que não sei o 

que...” ele já retoma de um ponto assim, sabe? Ele não, é estranho, parece que ele retrocede 

muito. E aí na sexta feira... depois ele se arrependeu, ficou me paparicando a noite inteira, e 

na sexta feira também, e chega no sábado ele pega e faz isso de novo. Então, as recaídas... e aí 

ele diz que ele não superou o chegar as 5 da manhã, então ele está meio intolerante e 

impaciente comigo. Mas no fundo não é por isso, eu acho que é um problema que... eu falei 

“porque você não vai no psicólogo? Ou então a gente faz uma terapia de casal. “Acho que é 

importante para você abrir com alguém”, por que ele fala “ai, porque eu não converso com 

ninguém, não ponho pra fora e fico guardando pra mim.”. “Então, vamos fazer!” “não, por 

que eu não vou conseguir conversar com um pessoa que eu não conheço. Entendeu? E eu 

ainda fiz um, falei assim “olha, seu pai bebe muito?”, “bebe”, “seu pai é alcoólatra?”, “é”, “se 

ele pudesse ele beberia mais do que ele bebe” “amham”, “se ele não bebesse a sua mãe seria 

mais feliz?” “amham”... E aí fui fazendo um monte de pergunta em relação a história do pai 

com a bebida. É... “ele admite que ele é akcoolatra?” “não”, “mesmo com tudo isso, se ele 

pudesse ele beberia ainda mais?” “beberia!”. Aí eu falei “então agora troca a bebida pelo 

jogo”, aí ele “an?”, “então, é você! É igualzinho! Igual, igual, igual a tudo o que eu te 

perguntei do seu pai! Só que você é assim com o jogo”. Ele “não, não tem nada a ver, você 

está louca!”, mas é, sabe? O irmão dele teve que colocar data para o pai “oh, você s;o vai 

beber de quinta a domingo”, por que se não ele bebe todo o dia, desde a hora que ele acorda, 

até a hora que ele dorme. Ele acaba ficando... se ele não pode beber “ah, não pode por que 

hoje não é dia”, ele fica mal humorado, ele fica agressivo... E meu marido é igual! Ele fica 

tenso se ele não vai poder, sabe?  

 

Entrevistadora: e você? Tem algum vicio? 

 

RAFAELA: eu gosto dos vinhos, mas eu tomo uma vez por semana, às vezes menos, às vezes 

mais. Quando eu abro uma garrafa eu tomo meia garrafa... Então eu acho que isso é um 

parâmetro. Eu não sou aquela pessoa que começa a beber e vai... Eu abro aquela garrafa, 

depois tomo um dia ou 2 depois. Saio com as minhas amigas 1 vez por mês para a gente fazer 

essa confraria, mas eu acho que vício é uma coisa que você não consegue deixar de fazer, e 

não tem nada que eu não consiga deixar de fazer. 

Entrevistadora: e na sua família? Alguma história de vicio? 

RAFAELA: o meu avô, ele era alcoólatra,e  ele fumava muito. Ele teve câncer por conta 

desses abusos. Meu pai, ele já fumou, mas parou de fumar, ele bebe bastante mas não bebe 
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todo dia, uma vez por ano ele fica 1 mês inteiro sem beber... Acho que isso é um indício de 

que ele tem esse controle sabe? Quando ele estava trabalhando no centro espírita era super 

raro ele beber! Quando ele está muito feliz, um casamento, aí ele reúne e bebe por eu ele está 

em um momento de alegria. Mas para ele, é assim: comeu, acabou! Já meu sogro não, ele vai 

bebendo até... Meu pai gosta de beber até a hora da refeição, começou a refeição, pra ele 

acabou. Então eu não enxergo como um vício do meu pai. 

Entrevistadora: e você tinha proximidade com seus avós? 

RAFAELA: não, por que eles moravam no interior, e o meu avô, por ele beber, eles às vezes 

era... Sabe? Eu falava pra minha mãe “mãe, eu já sou mocinha, eu não acho que meu avô tem 

que ficar dando tapa na minha bunda quando eu passo”. Aí alguém falou com ele “olha se 

Dino, é que ela não gosta” e aí ele parou. Mas ele não  me tratava... ele me tratava como se eu 

tivesse menos idade do que eu tinha. Eu só fui conseguir ter uma relação com o meu avô 

depois que ele teve o câncer, por que ai ele ficou muito debilitado, ficava sentado no sofá, aí 

eu conseguia sentar e conversar com ele. Agora, eu tinha uma ligação fortíssima com a minha 

bisavó, muito forte! Ela que foi quem me introduziu na comida, ela me ensinava, deixava eu 

ajudar, me explicava, eu aprendi a fazer massa caseira com ela. Então assim, essa historia da 

comida começou com ela. A minha avó também é bem querida, mas eu era muito mais com a 

bisavó, e da parte da minha mãe, que eu só conheci meu avô, ele sim era um cara excepcional, 

ele tinha uma cabeça de jovem e era super animado, adorava fazer piada. Então eu gostava 

muito mais de ir na casa dele nas férias, por exemplo ne? 

Entrevistadora: e você e sua irmã? 

RAFAELA: a mais nova, a gente teve uma fase mais complicada, que quando ela era pequena 

e ficava se fazendo de vítima, eu achava aquilo um absurdo, a gente teve uma fase difícil, mas 

a gente se ama muito, a gente tem uma ligação muito forte! Agora com a mais velha, é difícil, 

porque ela é do primeiro casamento do meu pai, ela sempre foi muito egoísta, ela sempre quis 

tudo do jeito dela. E ela não mede as palavras, então durante muitos anos ela foi falando muita 

coisa dura. Ate que chegou o momento em que eu já tinha crescido que eu não quis mais 

aceitar. E um dia a gente discutiu... e desde então a gente convive, mas eu não sinto mais falta 

dela, como eu sentia antes. Antes eu fazia questão da companhia dela. Depois de um tempo eu 

percebi que na verdade a gente não era nada para ela, entendeu? Então eu não tenho magoa, 

só não tenho saudade. 

Entrevistadora: ela morava com vocês? 

RAFAELA: ela tentou, mas como meu pai tinha aquele jeito, ai você imagina, ela com 19 

anos e ele mandava ela chegar as 6 da tarde. Não dá, você entendeu? Ela não aguentou, ficou 

morando um mês com a gente. 

Só que mesmo assim, como ela era mais velha e ela já tinha uma vida, já tinha tipo namorado, 

e eu era uma criança, ela tinha assuntos muito pesados. Não por conta dos assuntos em si, mas 

da maneira que ela abordava os assuntos relacionados a sexualidade, eu não... pra mim era 

muito cedo. 

Entrevistadora: ela é quantos anos mais velha do que você?  



447 
 

 

RAFAELA: ela deve estar com 40, por aí... Será que é 40? Acho que um pouco menos... Deve 

ter uns 38 eu acho, por aí. Então eu nunca nem tinha beijado na boca, e uma vez ela ia me 

contar essas coisas... uma vez, eu estava de roupinha, normal, e ela veio com o dedo, como se 

fosse colocar o dedo em mim. E aquilo para mim foi uma agressão. Por mais que ela não 

tivesse conseguido colocar, por que eu estava com a roupa, mas não era uma brincadeira 

normal que se faça com uma criança, ainda mais uma criança que, meu, nunca nem beijou, 

não tem nem noção do corpo sabe? Então, eu achava ela meio estranha, meio esquisita. E ela 

contava as coisas, quando ela arrumou o primeiro namorado, que ela já fez as coisas, ela me 

contava as coisas que ela fez com o namorado que assim, eu não estava preparada para saber 

sabe? Falava as coisas que ela fazia pelada com ele na casa, que ela pintava o negocio dele de 

palhaço, desenhava um palhaço... Meu, sabe? Eu era uma criança, nunca nem tinha beijado na 

boca, eu não precisava saber destes... Que eles cozinhavam pelados, que eles passavam o dia 

inteiro pelados na casa, sabe?  

Então eu acho que... E eu sempre fui muito curiosa, mas eu sempre perguntei tudo para minha 

mãe, e minha mãe desde que eu estava no... eu lembro que as minhas coleguinhas do colégio 

não sabiam de nada em relação a este assunto, de como é que a gente se reproduzia. Mas 

minha mãe me contou que “olha, é assim, o homem coloca o pipi e nanana...”. Sempre me 

explicou tudo direitinho, mas de uma maneira meio didática, não era coisa assim, muito, 

pervertida. Minha mãe sempre me explicou, e eu sempre fui uma das primeiras a saber, 

quando as meninas surgiam com esse assunto eu já estava super. Já sabia de tudo e tal. Mas a 

minha irmã, eu não sei se é por que a mãe dela... A mãe dela era daquele tipo que não 

prestava muito, chegou até a dançar em boate, ela nunca teve uma postura seria, ela chegava 

nos lugares e parecia que ela estava sempre se oferecendo para algum homem. Quando meu 

pai ia levar o dinheiro da pensão da minha irmã, ela estava sempre de roupão sem sutiã, tipo, 

dava para ver que ela estava nua por baixo. Ela sempre foi assim. Então eu não sei se minha 

irmã trouxe um pouco disso, sabe? Que pra mim não é.. a nossa família, não que faz de conta 

que é santo. Mas você tem que ter um respeito, tem que ter uma postura, ne? E minha irmã 

fala que ela morava com um cara que usava o banheiro de porta aberta, então ela começou a 

ver pinto muito nova. E eles faziam as coisas de porta destrancada, e ela criança às vezes abria 

e via a mãe lá fazendo coisa nele. Então eu sei que também tem um pouco do que ela 

vivenciou. Mas ela não precisava ter trazido isso para mim entendeu?  

Entrevistadora: e para você? Como é a vivência da sexualidade? 

RAFAELA: Em que sentido? 

Entrevistadora: como você compreende? Como foi sua primeira relação sexual... 

RAFAELA: foi quando eu decidi. Eu cheguei, estava com 17 anos,e  conheci um garoto no 

colégio que era mais novo que eu. E a gente começou a ficar, e eu senti uma segurança... Eu 

sempre tive medo sei La, do cara fazer uma maldade, sei lá, eu via minhas amigas que às 

vezes saia e ia pra cama e depois o cara nem olhava na cara. E eu não queria que isso 

acontecesse, e esse menino ele era bonzinho, ele era carinhoso, em fim, ele era mais novo, e 

eu senti essa segurança e em fim... Eu decidi que seria com ele. E aí um dia aconteceu. Soque 

depois vieram as férias e logo depois das férias eu... Assim, na minha cabeça, ele nunca me 

pediu em namoro, e se ele não me pediu a gente não estava namorando, mas na cabeça dele a 

gente estava. Então quando eu voltei das férias, que eu não fui atrás dele como se a gente 

estivesse namorando, ele entendeu que eu estava dando um fora. E a gente nunca nem se 

falou, a respeito sabe? Ele ficou chateado, porque depois um amigo dele me falou. Ele achou 
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que eu dei um fora, mas eu não dei. Por que eu na minha posição de mulher era, apesar de 

mais velha, ele tinha que tomar a iniciativa ou de pedir em namoro ou de vir falar comigo, em 

fim. Eu sempre fui meio conservadora nesse ponto, nunca gostei de tomar iniciativa. E um 

pouco depois já teve essa festa que eu encontrei o meu ex... E como ele, como ele era mais 

novo, e eu estava super segura que tomei essa decisão de que fosse com ele e eu não senti dor, 

foi tranqüilo. E ele falou assim, você tem certeza de que você é virgem mesmo? E eu “tenho”. 

Pra ele foi estranho, ele não entendeu que eu não sangrei, eu não senti dor, foi tranqüilo para 

mim.  

Entrevistadora: é... cada uma tem uma constituição ne? Nem todas terão o hímen totalmente 

fechado. 

RAFAELA: É... Mas eu era a segunda garota dele, então para ele também era... ele não viu 

diferença entre a outra, que era a ex namorada dele que não era mais virgem, e eu que era 

virgem para ele foi tudo igual, então ele não conseguiu... Mas assim, aquela sensação de, da 

dificuldade e tal, eu já senti com o meu outro namorado, com ele já foi mais difícil a primeira 

vez e tal, mas, normal... 

Entrevistadora: e hoje? Como é pra você? 

RAFAELA: É, o problema hoje, é que, eu e meu marido a gente se desconectou né... Ele quer 

que assim, ele esteja ali no computador, e eu vire e puxe... e não, não é assim ne? A mulher 

precisa de um estímulo diferente. O homem ainda se eu estiver passando de calcinha na frente 

dele, ele vai e se anima. A mulher não, mulher precisa de outro tipo de estimulo ne? E eu, por 

exemplo, adoro massagem, ele sabe que eu adoro massagem. E se eu peço “ai, estou com uma 

vontade de ganhar uma massagem.” Ele “ai..” sabe? Então assim, eu não posso pedir, mas ele 

também não oferece. Então, se a gente ainda ficasse tempo junto, deitado, se abraçando, ai 

lalalala... ainda rola! Mas ele ali, no computador, até um pouco mais, difícil né? E ai tem a 

questão também de eu não poder tomar anticoncepcional, ai ele “não, eu não quero que você 

coloque nenhum corpo estranho em você, porque você já teve muito problema de saúde, eu 

não quero que você tenha mais nenhum tipo de complicação, deixa que eu vou usar 

preservativo” “tudo bem, você tem certeza?”, não, deixa que eu vou usar, um período só de 

tempo e tal”. Só que na hora ele fica pensando “poxa, você não usava com seus ex 

namorados, e só esta usando comigo. Eu é que sou o cara que se ferrou nessa história.” você 

entendeu? Ele me falou isso esse final de semana, que passa isso pela cabeça dele. E que ao 

mesmo tempo ele acha que eu não quero ter um filho dele, por que se eu faço questão de usar 

a camisinha, por que eu não quero ter um filho dele. Eu falei que não, por que eu sempre tive 

o sonho de ser mãe, só que eu não quero ser mãe sozinha, eu quero que ele também queira. O 

discurso que eu sempre ouvi dele: nenhum homem tem sonho de ser pai -  o que é mentira por 

que tem muito homem que tem sim vontade; ah, filho  é uma despesa, e no final das contas 

eles sempre ficam mal agradecidos, outra, se você abrir mão de filho eu te dou um cachorro. 

Então como é que ele quer que do nada, eu tome a decisão sozinha de que eu quero 

engravidar? “Ao menos se você falasse para mim: a, vamos fazer o seguinte, vamos parar de 

tomar conta e a hora que, se rolar, rolou! É diferente. Tudo bem, eu sei que não é a coisa que 

você mais quer no mundo, mas se você aceitasse essa oportunidade, eu me sentiria mais 

confortável. Agora, eu não posso decidir por nós. Falar, a, eu vou ficar aqui arriscando e a 

hora que vier... E depois?” Por que, o problema é que ele sabe que se eu engravidar ele vai ter 

que jogar menos quando a criança nascer, e no fundo, isso para ele não é uma possibilidade. 

Então eu acho que ele meio que tenta fugir disso, e ele fala que é porque eu não toco no 

assunto de ser mãe. Mas isso não tem que partir só de mim, por que ele já sabe que um dos 
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meus sonhos é ser mãe. Tanto que  gente vai mudar para um apartamento maior agora por que 

é nosso próximo passo. A gente planejou a vida “em tal época a gente vai mudar para um 

apartamento maior, vai ter um filho e blablalalalal”, e até agora nada é falado, nada, a respeito 

do assunto. Então, fica difícil por que ai, ele reclama do preservativo, eu fico preocupada de 

de repente engravidar sem o consentimento dele... difícil... 

Entrevistadora: e como estão as questões de trabalho? 

RAFAELA: É, eu não me identifico mais com meu negocio. Porquê? Por que eu já não como 

mais esse tipo de alimento, não como glutem, não como... praticamente não tomo leite nem 

derivados... 

Entrevistadora: o que você tem de negocio? 

RAFAELA: tenho Franqui X, e não como, sobre tudo industrializado. E eu achava que era 

saudável, e agora, que eu sei que não é, por que é tudo com muito sódio, é tudo.. eu me sinto 

mal de vender isso para as pessoas. Eu me sinto mal, eu tenho vergonha de falar que eu tenho 

um negocio que faz de conta que é saudável mas não é. Claro, que comparado com o Franquia 

Y é muito melhor, por que, por que os ingredientes são frescos, tem a opção mais leve, só que 

se ela quer comer uma coisa menos, se ela não quer comer sei lá, um lanche todo cheio de... 

Sei lá. Ela consegue comer mais leve. Mas ainda assim não é tão saudável quanto se vende. 

Então eu já não me identifico tanto. A minha idéia é nos próximos 2 anos, no Maximo 5 

realmente me desfazer das lojas. Então eu tenho que procurar outra coisa para fazer. Eu já 

pensei varias coisas, mas eu acho que o que me daria maior satisfação hoje é trabalhar com 

vinho. Então estava conversando com uma amiga minha que trabalha numa importadora e o 

marido dele é sommelier de um lugar. Eles me contaram um pouquinho do trabalho deles, e 

tem o tal do Manoel, que é hoje um dos maiores sommeliers do Brasil. E ai eu estava 

conversando com ele, falei, ai, eu queria trabalhar nessa área. Ele falou “olha, vamos bater um 

papo, tomar um café. Eu te conto um pouco, a gente vê o que teria mais a ver com o seu 

perfil, e claro que eu vou te apadrinhar se você quiser entrar neste mundo”. Aí eu falei “tá, 

então eu queria saber o que que eu preciso estudar, para me preparar, para fazer isso nos 

próximos dois anos. Porque eu não vou chegar hoje trabalhando com uma coisa que eu não 

domino né? Eu precisaria estudar um pouco”, mas eu não conversei cobre isso com o Álvaro. 

Eu não sei como ele vai reagir. Por que se eu vou trabalhar... claro que quando você bebe, tem 

que beber muita coisa trabalhando, claro que você cospe por que não pode ficar ne? Mas na 

cabeça dele ele vai sofrer por que ele vai achar que eu vou ficar bebendo, e... E bem ou mal eu 

vou lidar com muito homem, eu não sei como vai ser isso pra ele. Mas hoje se eu tivesse que 

escolher alguma área para trabalhar seria essa. A área de vinhos. Mas não sei como ele vai 

reagir. 

Entrevistadora: o que você esta pensando em relação à relação de vocês daqui para frente. 

RAFAELA: eu falei para ele, que se a gente não tivesse tido o problema do final de semana, o 

meu prazo era quando a gente se mudasse. Que a gente vai daqui para a vila mariana, e tem 

vários casais novos no prédio. Inclusive nossos vizinhos de andar ele, por coincidência, a 

gente não sabia – por que meu marido é carioca – e ele, também é carioca do mesmo trabalho 

que o meu marido. Eles são colegas de trabalho e ai o chefe que contou que a gente estava 

comprando no mesmo prédio e por um acaso era no mesmo andar assim. E a esposa dele é 

uma fofa, e tal, a maioria dos casais nesta faixa já estão com neném, aí ficam perguntando “e 

ai? Neném? Neném!”. Então se a gente mudar e começar a “a vão comer pizza na casa do 
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Leandro, vai ter churrasco na casa da Priscila” e ele não quiser participar, pra mim vai ser 

uma coisa muito natural de mostrar “olha, todo mundo fazendo a mesma coisa, menos você? 

O problema é com você”. Pra mim foi meio que um limite que eu dei na minha cabeça que eu 

dei para que a gente ou se acerte ou cada um segue sua vida. Agora que ele começou a 

academia, tem 15 dias, por que antes ele estava “por que você está fazendo ballet, trapézio, 

está toda bonita. E eu aqui só trabalhando. Eu falei, não! Você se diverte muito. A diferença é 

que você se diverte virtualmente. Você vive uma vida virtual e eu uma vida real. Você se 

diverte sim! Você trabalha bastante? Trabalha, mas...” quer dizer, ele é funcionário publico e 

ele vai para a prefeitura 3 vezes por semana. A gente tem a loja? A gente tem  2 lojas, mas a 

gente divide na semana. Ele trabalha? Trabalha normal. Mas assim, na prefeitura nos dias que 

ele vai é das 9 da manha as 4 da tarde. Então não dá pra ele falar “nossa, eu trabalho horrores” 

calma lá! É um trabalho super tranqüilo. E aí, mesmo lá na prefeitura, como ele tem uma 

produtividade muito boa, ele consegue resolver coisa da loja pelo telefone de lá. Então 

quando ele vai pra loja, 2 horas ele fica na loja, 3 ou 4 vezes por semana. Não é que tipo, ele 

trabalha um horror. Então ele tem muito tempo para jogar, e ele joga bastante. A diferença é 

essa, que o meu tempo livre e eu cozinho, eu vou pro ballet, eu faço alguma coisa com as 

minhas amigas, eu administro, e pulverizo em coisas diferentes. Ele esta só no computador. 

Ai agora ele começou a academia faz 15 dias, por que ele falou que estava arrasado de ver eu 

toda bonitona e ele acabado. Não que ele esteja acabado, mas é por que ele fica com isso ne? 

(ri). 

Entrevistadora: e você? Tem muitas amigas? 

RAFAELA: não tenho! Tenho muito poucas amigas. Sempre fui de poucas amigas. Sempre! 

Eu tenho assim 2 amigas da área do vinho, tenho a minha professora que virou minha amiga – 

de culinária - , tenho um melhor amigo, que é desde a época da escola, e tenho uma melhor 

amiga que foi minha madrinha de casamento. Esses são os meus amigos. Sabe? Eu tenho 

alguns colegas com quem eu às vezes me encontro, num curso ou outro. Mas amigos são 

esses. São poucos. 

Entrevistadora: você mantém contato sempre? 

RAFAELA: Com a marcela, que está hoje mais próxima, eu estou diário. Com a Carol, a 

gente passa um ou outro dia sem se falar, mas a gente se fala toda semana. A patrícia teve 

filho recente, a que foi minha madrinha de casamento, então a gente espaçou mais ne? E com 

o Jhon, também teve filho recente, e a gente acaba se falando 1 vez por mês. Não estamos nos 

encontrando, nem com a patrícia nem com o Jhon, por causa das crianças, acaba ficando mais 

difícil. Com a marcela, com a gente faz trapézio junto, faz a confraria junto, faz coisa de 

cozinha... Então a gente está sempre... e ai levei ela pro Rio comigo, da ultima vez, por que 

meus sogros moram de frente pro mar, e meu marido não desce pra praia nem pra piscina 

comigo por que ele não gosta de sol. Tudo bem, fica embaixo do guarda sol, mas vai! Sabe? 

Meus sogros compraram duas bicicletas “vamos andar de bicicleta?” “ai, não...”. Então ela 

vai! A gente andou de bicicleta juntas, a gente foi pra praia e pra piscina junto, a gente foi 

jantar junto! (suspira) sabe? Tem gente, tem uma amiga que falou “será que ela não está a fim 

de você não?” mas nada a ver, por que ela ta,bem é muito sozinha, porque o marido dela toca 

profissionalmente, então ela fica MUITO sozinha. E é engraçado por que ele é o mesmo signo 

e o mesmo ascendente que o meu marido. Então ela entende tudo exatamente, ela sabe! E ai 

ela me faz companhia, me faz muita companhia, e acaba que eu também sou uma companhia 

para ela.  
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Mas eu sinto que eu estou com uma sexualidade aflorada em mim, e que eu não estou 

conseguindo colocar isso para fora com ele. E é uma coisa que às vezes eu fico me 

perguntando: o que é que está errado agora? Eu tenho que viver isso com ele? Ou tenho que 

viver... Sabe? Me separar dele e viver? Por que eu estou me abafando, eu sinto vontade, mas 

quando eu olho para ele naquele computador, eu não quero mais. Por que ele não faz questão. 

Então eu lembro de alguns episódios que foram acontecendo ao longo, tipo o meu aniversário. 

Montei uma mesa, com coisa, para gente beliscar tomar um vinho. Aí ele “então, quando o 

bacalhau ficar pronto você me chama”, e volta pro computador. No meu aniversário do outro 

ano. Por que no deste ano, ele esqueceu meu aniversário, por que ele estava jogando. Ele 

combinou coisa super inadiáveis e importantes pro dia do meu aniversário e eu “ta, mas 

inadiáveis super importantes que acontecem quando?” ele “1 vez por semana”. Eu “pô, e o 

meu aniversário que acontece uma vez pó ano? Pode passar batido”. Então essas coisas que 

vão me fazendo perder o interesse, por isso ele fala “a, por que você não me procura”, claro! 

Não sinto vontade de procurar, mas sinto vontade, sinto desejo. Sou nova ainda! E aí eu não 

estou sabendo muito lidar com isso agora. 

Por exemplo, o marido da minha amiga, ele não participa, mas ele deixa ela viver! Tipo “vai. 

Você quer viajar com a Rafaela? vai”. Na cabeça dele ela não vai fazer nada, ela vai viajar 

com uma amiga, o que para ele é ótimo, ele vai ficar tocando piano a madrugada inteira, por 

que ele vai se apresentar... E para o Álvaro não. Pro Álvaro eu tenho que ficar em casa. Eu 

falo pra ele que talvez, se ele não se importasse, eu não precisaria sair de casa, beber, e chegar 

5 horas da manha. Foi um fato isolado que aconteceu em 8 anos. Mas eu sinto que ele se 

incomoda. 

Entrevistadora: vocês tem 8 anos de casados? 

RAFAELA: A gente vai fazer 8 anos agora em abril, que começou. Em agosto que a gente 

mora juntos. 8 anos. 

Entrevistadora: e como foi o casamento? 

RAFAELA: a gente casou no papel. Em 2007 a gente se conheceu e ficou noivo. A gente ia 

casar em 1 ano depois. 

Aí eu tive a idéia de abrir o negocio. Por que, ai, a gente vai casar, vai torrar o dinheiro... 

Então não, vamos abrir um negocio. A gente procurou, aí na época que a gente foi abrir o 

negocio eu falei não, agora você vai parar de jogar. Aí ele parou de jogar. Por que a loja não 

estava andando, aí eu falei “você vai parar de jogar”. Aí parou, casamos, fizemos uma festa, 

fizemos uma viagem, e um ano depois de casados eu descobri a doença. No dia que a gente 

fez 3 anos de noivado foi no mesmo dia que eu me casei. 3 anos depois. Quando deu 1 ano 

depois, eu fiquei doente. E aí quando eu fiquei doente, que eu tinha que ficar muito em casa, 

deitada, fazendo nada, ele voltou a jogar.  

Eu acho que ele precisa muito mais de um tratamento psicológico. Por que ele não consegue 

colocar as coisas para fora, quando coloca é de uma maneira pesada. Mas o difícil é fazer ele 

entender que isso não é uma doença sabe? É uma doença. É só uma questão que ele tem que 

resolver com ele. Por que na cabeça dele ele fala, eu não sou louco, eu não preciso fazer uma 

terapia. Eu não sou doido. Então durante o tempo que eu fiz a psicanálise ele se incomodava, 

por que ele queria saber se eu estava falando coisas dele na sessão. E eu falava, olha eu acho 

que é um momento muito meu, eu não preciso te falar. Depois que eu parei ele ficou mais 
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confortável. Ele tem vergonha, muita vergonha. Ele fala “eu não vou conseguir chegar, e falar 

pra uma pessoa que a gente não consegue se relacionar na cama, da mesma maneira que a 

gente se relaciona super pouco. Eu não consigo falar sobre isso. Por que para mim isso é uma 

vergonha”. O difícil é que se a gente estivesse em outro momento, por que por exemplo, antes 

de casar eu falei “eu não quero saber de casar antes de você resolver esse problema”, aí a 

gente falou “então não, vamos combinar uma coisa, eu dou a minha palavra que se eu falar 

mais alguma coisa de ex eu vou fazer um psicólogo”. E aí depois de algum tempo ele falou 

que ia, ficou de procurar, no fim das contas ele nunca mais teve essa crise, e ele desistiu. O 

difícil é que hoje eu não teria muita coisa para fazer que ele mudasse, por que ele já esta 

aceitando a separação na cabeça dele, “eu acho que a gente não combina, então a gente não 

tem que ficar junto”. Eu acho que se ele dissesse que não quer me perder eu poderia falar 

“olha, pra gente ficar junto você vai ter que fazer”. Mas hoje ele fala “nossa, se um dia eu me 

separar de você eu não vou querer saber de mulher nenhuma na minha vida”. E eu acho 

estranho isso. Ele querer se isolar cada vez mais de tudo, para viver só jogando. 

Entrevistadora: Rafaela, conta para mim as experiências que você considera mais positivas e 

as experiências mais negativas. As coisas mais marcantes na sua vida. 

RAFAELA: a primeira negativa que eu lembro, eu estava no colégio, eu tinha 3 anos, eu tive 

uma festinha de colégio, de aniversário de um menino que eu gostava. Eu dizia que eu 

gostava, todo mundo fala que é namoradinho mas você nem sabe. E ai a gente, eu fui para a 

casa dele, era o Caio, e meus pais não leram que era pra gente levar roupa de banho. E a gente 

chegou lá, e era uma puta casa com uma piscina enorme, as crianças todas na piscina, e aí a 

mãe dele ficou com dó, ele tinha um irmãozinho que era menorzinho, a babá pegou a 

sunguinha dele. Gente, eu tinha 3 anos! E colocaram em mim. Quando eu cheguei na piscina 

sem um biquíni, e com uma sunguinha, as crianças riram muito. E zombaram muito, e eu 

passei o resto da festinha chorando no colo da baba. Eu lembro muito disso. E é engraçado 

por que assim, ele não fez, ele não riu, a gente continuou no colégio tudo igual. Aquelas 

crianças não eram do colégio. Eu nem conhecia aquelas crianças, mas aquilo acabou com 

minha festa. Mas hoje, se alguém faz uma brincadeira de mal gosto, dependendo do tom da 

brincadeira, é difícil deu aceitar. Se for uma brincadeira normal, ok, mas se for uma 

brincadeira que mexe com alguma coisa mais... Pra mim é mais difícil de aceitar. Mas por 

causa disso, eu não quero fazer papel de... fazer um papel ridículo sabe? Então se você está 

fazendo uma brincadeira, ok, mas se você está pegando pesado na brincadeira, me diminuído, 

isso para mim não soa legal. Essa foi a primeira coisa pesada. Eu tive esse meu primeiro 

marido que foi uma fase bem difícil. A experiência de ter terminado o primeiro namoro não 

foi legal. 

E meu pai me viu chorando, ele veio e falou assim “você é tão forte, você não chora por 

qualquer coisa. Então para mim é difícil ver você mal, nesta situação de estar sofrendo por 

uma pessoa. Não combina com você”. E é engraçado por que todos os outros relacionamentos 

que eu terminei depois, quando eu cheguei ao ponto de assumir o termino, eu sempre levei 

numa boa. Nunca mais fiquei mal ao final. Claro que às vezes a gente sofre, fica mal por 

alguma coisa que acontece, quando eu descobri essa história, foi bem difícil essa semana. 

Meus pais não viram, mas eu chorei bastante. Mas não presenciaram, ninguém nunca mais 

viu. E sempre que eu decido terminar, eu já superei. Eu só termino quando eu já superei. Mas 

esse primeiro namoradinho foi difícil o termino.  

O que mais de dificuldade? Eu tenho essas lembranças bem difíceis do Álvaro quando ele 

encafifava que o amor da minha vida tenha sido meu ex-namorado. A ponto dele colocar a 
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perna pra fora e falar vou pular daqui. Aí eu falei “não, então me desculpa”. Catei minha 

mala, isso a gente tinha 1 semana morando juntos. (bate os dedos na mesa repetidamente) Eu 

falei “não, você me desculpa por que você é louco, e depois a sua mãe vai achar que fui eu 

que te atirei aqui de cima”. Isso foi no começo. Por isso que eu falei ou você faz a terapia ou 

não tem condição. Mas ele guarda, quando ele coloca pra fora é de uma maneira muito 

pesada. Algumas lembranças do meu pai quando eu era criança. Mas como eu já coloquei 

para ele, pra mim já ficou, já nem me lembro mais de nada assim. 

E coisa boa? (demora um bom tempo em silencio pensando) agora eu estou passando por esse 

momento em que eu consigo fazer coisas que me fazem muito feliz. Eu sempre fui assim, no 

meu casamento, eu não canto, mas eu acho lindo cantar. Ai no meu casamento eu quis fazer 

uma surpresa pro meu marido, e eu cantei a nossa musica, eu cantei na igreja. Aí eu chamei a 

minha madrinha, minha irmã que cantam, para me acompanhar. Aí foi super emocionante. 

Mas ninguém sabia, só nos três e meu tio, que foi o padre. Então eu sempre gostei de me 

superar sabe? Eu quero muito fazer uma coisa e eu vou lá e faço acontecer. Então por 

exemplo, pular de bungee jump, eu tinha medo, mas eu tinha muita vontade, então eu fiz e... E 

toda vez que eu consigo vencer um medo, eu tenho uma satisfação muito grande. Então eu 

tenho esses momentos muito alegres assim. Tipo, parque de diversões, a aula do trapézio, ter 

cantado no meu Casamento. Essas coisas são picos de felicidade muito grandes. Ter nadado 

com os golfinhos, que era um sonho que eu tinha. Esquiar, pegar na neve... Essas coisas me 

fazem muito, me deixam com uma sensação de felicidade bem grande. 

Entrevistadora: e bom, você trouxe a questão do seu pai, dele freqüentar centro espírita, a 

questão do seu tio, de ser padre. Como é a religião para você? 

RAFAELA: pra mim, o importante é o que você acredita e como você se relaciona com as 

pessoas. Eu acredito em deus, mas eu não acredito em nenhuma religião perfeita. Eu acho 

muito fácil você falar que você é super religioso, fervoroso, e você não consegue segurar um 

elevador pra quem está entrando, você não consegue dar passagem para um idoso, Você, em 

fim. Eu acho que é muito alem disso. Eu sou católica, batizada, fiz primeira comunhão, não 

cheguei a fazer a crisma. Me casei na igreja católica, mas eu não freqüento. Freqüentei 

durante muito tempo a doutrina espírita, acredito muito. Não acredito em verdade absoluta em 

relação a nada. Já li bastante livro espírita. Mas acho que o mais importante é você ter o bem 

dentro de você. Acho que isso é a coisa que me guia. Por que tudo o que você faz volta, 

acredito muito na lei do retorno. Cheguei a fazer cirurgia espiritual por conta das dores, por 

que há quase um ano atrás, que eu tenho estas dores crônicas e eu quase não conseguia 

dormir. Cheguei a fazer cirurgia espiritual, na época melhorou, depois voltou. Então eu 

acredito no espiritismo, também tenho o lado católico, mas não acredito em verdade absoluta, 

mas acredito no bem. Como a coisa mais importante.   

Entrevistadora: e sobre sua dor, quando que você lembra dela ter começado? 

RAFAELA: neste tempo que eu fiquei em casa, que eu parei minhas atividades físicas, e perdi 

muita musculatura. Depois quando eu comecei a usar o computador e ficar muito tempo 

sentada, foi quando começou. Na verdade eu tive um episodio de dor no passado, fiz um 

terapeuta manual e resolveu. Depois voltei com tudo no lugar. 

Entrevistadora: No passado, quando? 
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RAFAELA: no passado, tipo 6 anos atrás, um pouquinho antes de eu casar. Lembro que eu 

tive uma fase de ter. fiz o terapeuta manual, resolveu tal, passou. Fiquei, continuei na 

academia, não tive mais problema. Depois que eu fiquei doente, perdi toda a musculatura, 

passei a ficar muito no computador, porque eu tinha que ficar muito tempo em casa, 

sedentária, passei a sentir dor. Aí quando eu resolvi cozinhar, que eu passei a ficar de pé, aí é 

que realmente, chegava no final do dia parecia que, nossa! Eu fazia assim, estralava. Era 

como se estivesse tudo encavalado. Aí começou a doer tudo assim. Toda, as costas inteiras 

estavam bem doloridas. Fiz duas cirurgias cervicais, uma na área da lombar. A da cervical 

resolveu, às vezes eu sinto um pouco de dor, mas às vezes é  mau jeito, durmo meio torta. A 

da lombar voltou, às vezes eu sinto. E muito mais quando eu fico varias horas de pé. Então 

hoje, por exemplo, eu sou ajudante da minha professora, eu não vou mais como aluna, e às 

vezes a gente fica 10h de pé na cozinha. Aí eu sinto muito. Mas desde que eu comecei o 

ballet, eu já senti uma melhora muito boa. Por que mesmo que eu fique em pé, cozinhando, 

não é mais a mesma dor que eu sentia antes. 

Entrevistadora: sua dor, para você, tem algum sentido? 

RAFAELA: não. A pessoa que fez minha cirurgia disse que essa dor serve para me controlar, 

por que quando eu sinto dor, eu fico irritada, eu vibro baixo, todo o resto fica pior na minha 

vida. Me ensinou a fazer uma tal de uma luz violeta que circula, e num sei o que. Então tem 

que visualizar essa luz e não sei o que. E engraçado que antes, quando eu estava com uma dor 

muito crônica, antes de começar o ballet, eu fiz, e ela... e é engraçado por que tinham várias 

pessoas na sala quando ela ensinou essa história da luz violeta. E ela falava que a minha... 

falava “ai, tem 3 pessoas aqui nesta sala que essa luz violeta é muito boa, bem canalizada na 

mão”, e ela colocou a mão na minha perna. E quando eu estava com essa dor muito forte, eu 

visualizava essa luz na minha mãe e ia fazendo um trabalho de limpeza em mim. E às vezes 

eu estava com aquela dor absurda e ela passava. E aí eu comecei a fazer essa associação, que 

quando eu estivesse mais triste, chateada, pensando coisas que... se eu estivesse triste, 

pensando coisas pesadas, essa dor aumentava também. E aí eu passei a controlar melhor até o 

nível de pensamento que eu tinha, para que eu não ficasse tão vulnerável ao lado espiritual 

para ficar me causando dor, para fazer eu... é uma bola de neve né? Você vai se sentindo pior, 

você vai brigando com as pessoas, vai se sentindo pior, você fica irritada, ai você pensa só 

coisa ruim. Então eu acho que tem um pouco disso também.  

Entrevistadora: você falou da sua família... é você, seu pai, sua mãe e duas irmãs?  

RAFAELA: uma irmã por parte de mãe e pai, e uma mais velha que é só por parte de pai. 

Entrevistadora: na escola, você falou que sempre foi ok, correto?  

RAFAELA: eu sempre fui meio preguiçosa para estudar, por que eu sempre tive muita 

facilidade. Então o professor chegava na sala e rapidamente explicava uma coisa e eu não 

precisava anotar. Mas assim, em matemática eu era melhor aluna, sempre. Matemática, 

exatas, eu me dava muito bem. História que eu tinha que ler eu tinha preguiça, eu passava de 

ano sempre ali, no 7 ou no 8, nunca fui brilhante. Sempre passei no que precisava. Biologia eu 

tinha facilidade, ciências, e até geografia, dependendo do assunto. Se eu me interessasse... Por 

que eu assim, se eu ouvi, prestando atenção, eu gravo que é uma coisa de louco. Eu lembro 

que quando eu era criança uma vez, estava na casa da minha amiga, e agente tinha sei lá, uns 

8 anos. Ai o primo dela “ai, eu preciso ligar para tal lugar” pegou a lista, e falou em voz alta o 

número e discou. E a gente ali brincando no chão. Ai deu ocupado, e ele desligou aí ele “ai, 
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fechei a lista, caramba, vou ter que ligar de novo” aí eu “é tal, tal, tal, tal” aí ele (barulho de 

assustada), sabe? E eu era criança assim. Então eu sempre tive muito essa coisa de ouvir e 

gravar, ter boa memória, e muita facilidade. Às vezes eu olho e entendo, matemática assim, eu 

olho e entendo. Às vezes o que eu não sei, eu consigo deduzir. Às vezes eu pegava uma prova 

que eu nem sabia a matéria mas ai de outras formas eu conseguia deduzir. Então eu tenho uma 

facilidade grande. Sempre fui uma aluna... nunca fiquei, nunca repeti de ano, nunca fiquei de 

recuperação essas coisas.  

Entrevistadora: amiguinhos? Como era?  

RAFAELA: sempre tive poucos. Então no colégio eu tinha a Juliana e o Caio, nessa época 

que fizeram a brincadeira La na piscina, depois eu tive a Marcela que ficou minha amiga do 

pré ate a oitava serie. Depois na oitava serie que foi quando eu mudei de escola, nos últimos 

seis meses eu arrumei esse namoradinho. Mas eu não lembro de nenhum grande amigo, por 

que foram só 6 meses, eu já peguei a escola em andamento. No colegial eu tive... Nós éramos 

um quarteto. Era eu, a Karina, a Priscila e a Marília. A Marília ficou... Tinha ciúmes do 

namorado dela, não sei por que, e aí acabou se distanciando. E ai ficou nós três, depois a 

Priscila mudou para Jundiaí, e a Karina ficou minha amiga até o final do colegial. Depois na 

faculdade eu tive meu amigo gay, que foi meu amigo durante toda a faculdade, e a Thais, que 

às vezes ficava com a gente às vezes não, mas eu nunca tive vários amigos, sabe? Ao mesmo 

tempo. 

Entrevistadora: e como era isso pra você? 

RAFAELA: pra mim? Eu sempre confiei muito. Sempre entendi que podia contar com eles e 

eles comigo. E nunca senti falta de não ter muitos amigos. Pra mim, a minha relação com as 

pessoas sempre foi tão intensa que pra mim aquilo sempre bastou. 

Entrevistadora: você falou que você e sua mãe sempre conversaram sobre sexualidade.... E 

quando veio sua primeira menstruação? Você já sabia? Foi ok? 

RAFAELA: é por que no colégio eles deram pra gente um livro antes. Eu fiquei menstruada 

na 5 serie, e acho que eles deram na terceira, uma coisa assim. Eles deram o livro que aparecia 

o homem e a mulher desde pequenininho e como ia evoluindo. E o que ia acontecendo de 

maneira bem... então eu sempre tive aquilo muito claro na minha cabeça, e eu sabia que isso 

aconteceria. Por que eu via que minha mãe menstruava e tal. Pra mim foi sempre um processo 

muito natural.   

Entrevistadora: além das doenças que você me falou, teve alguma outra doença mais 

significativa para você? 

RAFAELA: não!  

Entrevistadora: essa foi a única que você acha importante mencionar né? 

RAFAELA: sim. E que eu tinha muito medo que ela voltasse em outro momento. Por que 

parecia que não resolvia, não curava. A todo tempo está para curar e volta, está para curar e 

volta, está para curar e volta, está para curar e volta. Até que chegou um momento em que eu 

retirei os alergênicos e que eu desinchei, ee u desinflamei inteira. Sabe? Então quando eu tirei 

açúcar refinado, glúten e lactose, eu parei de sentir toda aquela pressão no rosto. Eu tenho 
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uma lesão nas córneas por causa de alta de pressão intracraniana. Mas passou. Hoje, eu... Tem 

dia que eu acordo como se nunca tivesse acontecido nada, como se minha cabeça fosse 

perfeita. Claro, e eu não tive mais nenhum período longo de dor, mas se eu tenho 2 ou 3 dias 

de dor de cabeça meio concentrado em uma região, eu já marco um medico, por que eu já fico 

preocupada de estar voltando. E a reumatologista falou que se... Por que uma parte 

recanalizou e uma parte não. Esta ali, estabilizada, mas está ali, né?da trombose. E ela falou 

que se eu retrombozar na cabeça será fatal. Então ela me deixou uma lista de ocorrências, que 

caso aconteça eu preciso correr para o hospital tomar o anticoagulante de injeção para ter 

efeito de imediato. Eu prefiro assim, por que pelo menos eu sei, né? Eu prefiro saber de todos 

os riscos, mas antes eu tinha esse medo. Agora que eu retirei isso tudo, e eu não sinto mais, 

então eu não tenho mais esse medo.  

Entrevistadora: e do que você tem medo hoje? 

RAFAELA: (silencio) de não ser tão feliz quanto eu poderia, por que eu acho que eu sinto 

uma vida muito grande dentro de mim, mas eu sinto como se... É como se eu tivesse asas e 

vivesse dentro de uma gaiola sabe? Eu quero fazer muita coisa, mas hoje eu não posso fazer 

nada. 

Esse é o meu medo. É de não poder viver tudo aquilo que eu sei que eu poderia viver, e eu 

planejo, eu quero, e eu não tenho pressa. Sempre fui uma pessoa que deu um passo por vez. 

Nunca fui uma pessoa que deu os pés pelas mãos, exceto quando eu me casei para sair de 

casa. Mas eu sempre “a, não, vamos fazer isso, isso isso, e depois não sei o que”, sempre fui 

assim. Mas imaginar que daqui a 5 anos talvez esteja tudo igual, para mim é ruim. Se eu 

pensasse que daqui a 5 anos eu vou estar com filho, ou vou estar trabalhando com vinho, ou 

vou estar viajando mais, já estaria ótimo, não preciso ter tudo de uma vez. Mas imaginar que 

daqui a 5 anos nada tenha mudado isso me dá medo. 

Entrevistadora: vamos falar um pouquinho do seu tratamento? Faz quanto tempo que você 

está em tratamento? 

Entrevistadora: eu passei com o Doutor em janeiro, por que mesmo quando eu comecei o 

ballet, eu sentia que eu travava em algum movimento por causa da dor, e ai a gente fez a 

ressonância. Como da primeira consulta até o resultado da ressonância eu senti que só foi 

melhorando, então por enquanto ele pediu pra eu continuar desta forma. Me passou algumas... 

Como eu falei que eu tinha dor quando eu ficava de pé cozinhando, então ele me passou umas 

sugestões de como aliviar, e eu durmo com o travesseiro entre as pernas. E tudo o que eu fui 

fazendo nesse meio tempo foi melhorando. Comecei tem um mês e... Nem dois meses que eu 

passei com ele, mas só tem melhorado. Então eu acho que estou no caminho certo. 

Entrevistadora: e como você enxerga o tratamento? 

RAFAELA: Eu não enxergo como um tratamento por que na verdade eu não... eu não... Eu 

tenho vindo de um processo que eu já tinha definido para mim: em janeiro eu vou começar 

atividade física para fortalecer a coluna, eu vou dormir com o travesseiro, eu vou... Então tudo 

isso eu já tinha resolvido para mim. Eu fico um pouquinho menos de pé hoje na cozinha, mas 

coincidentemente. Mas não, nada que fizesse parte do tratamento em si sabe? Foi um processo 

que eu já tinha resolvido na minha cabeça que ia acontecer. 
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Então eu não vejo como mudanças do tratamento em si, mas sim como mudanças que eu 

tomei para esse ano de 2015. Eu falei “janeiro...”. Assim, passou o ano novo, daí teve sábado 

e domingo, e aí segunda feira eu fui no ballet, me inscrevi sabe? Então eu resolvi que esse ano 

eu vou começar o ballet para fortalecer. 

Entrevistadora: tem alguma coisa mais que você queira me contar? Da sua infância? 

Adolescência? Juventude, período de adulta? 

RAFAELA: (silencio) eu acho que eu te contei bastante (ri). Acho que não. 

Entrevistadora: ok. É isso então. Vou encerrar a gravação. 

 

Folha de análise do TAT Rafaela 

 

História n.o: 1     Figura no. 1 

1. Tema: INOCENTE DILEMA 

T. LATÊNCIA: 0 

T. HISTÓRIA: 2’15’’ 

 

HISTÓRIA: 

Era uma vez o Evandro que admirava muito o violino, mas ficava dividido entre a paixão pela 

música e a preguiça de aprender e se dedicar a um instrumento. 

Eu acho que ele está muito cansado, entediado, quase se sentindo obrigado a estudar este 

instrumento. Mas acho que no fundo ele gosta do violino. Mas ele queria que fosse mais fácil. 

 

Inquérito: 

Você disse que ele está entediado, com preguiça... O que você acha que ele vai fazer? 

Acho que ele só não teve o estimulo correto. Talvez se ele fosse assistir a um conserto ele 

chegasse com vontade de aprender. Talvez ele esteja aqui mais obrigado do que motivado. 

E o que ele vai fazer com isto? 

Com o estimulo correto ele conseguiria deixar a preguiça de lado. 

E esse estímulo vai acontecer? 

Eu acho que não agora. Esse estímulo virá quando ele já estiver mais maduro. 

Quantos anos ele tem? 

8 

Você quer acrescentar algo? 

Eu acho que essa resistência dele em aprender, se dedicar a um instrumento... Na verdade vem 

de uma limitação física, porque ele não tem todos os dedos perfeitos. E ele teme se esforçar e 

nunca chegar ao ponto de ser brilhante tocando. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Era uma vez o 

Evandro que 

admirava 

muito o 

violino 

 

Situação em 

que alguém 

tem uma 

paixão, mas 

por preguiça, 

cansaço, tédio 

Violino representando seu objeto de desejo.  

 

“paixão pela música e a preguiça de aprender” - 

Demonstra Conflito entre dedicar-se a sua paixão (desejos) 

ou paralisar-se nos obstáculos. 
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Mas ficava 

dividido entre 

a paixão pela 

música e a 

preguiça de 

aprender e se 

dedicar a um 

instrumento. 

 

Eu acho que 

ele está muito 

cansado, 

entediado, 

quase se 

sentindo 

obrigado a 

estudar este 

instrumento. 

 

 

Mas acho que 

no fundo ele 

gosta do 

violino. Mas 

ele queria que 

fosse mais 

fácil. 

não consegue 

mais investir 

empenho nesta 

paixão. 

 

Se tem uma 

paixão, fica 

dividida entre 

entregar-se a 

ela ou 

acomodar-se 

em seu lugar 

atual (paralisar 

nos obstáculos) 

 

Mesmo diante 

de uma paixão 

pode sentir-se 

cansada, 

entediada 

quando 

necessita 

empenhar-se 

para que sua 

paixão se torne 

realização 

concreta 

 

Diante de 

obstáculos para 

realizar seu 

desejo, se 

frustra pois 

queria que 

fosse mais 

fácil. 

“Eu acho que ele está muito cansado, entediado, quase se 

sentindo obrigado a estudar este instrumento” – Frustra-se 

com obstáculos que apareçam, acabando por ter 

dificuldade em buscar o que deseja. 

 

“No fundo ele gosta do violino” – o fato de estar frustrada 

não lhe retira o desejo pelo objeto. 

 

“queria que fosse mais fácil” - pode demonstrar 

desenvolvimento de poucos mecanismos de defesa bem 

adaptados.  

 

 

INQUÉRITO 

 

“Eu acho que não agora. Esse estímulo virá quando ele já 

estiver mais maduro.” – está fixado neste momento, ainda 

não consegue desenvolver, e resolver o conflito. 

Demonstra dificuldade no amadurecimento. 

 

“Acho que ele só não teve o estimulo correto. Talvez se ele 

fosse assistir a um conserto ele chegasse com vontade de 

aprender. Talvez ele esteja aqui mais obrigado do que 

motivado.” – Necessidade de estímulo externo, 

reconhecimento para realizar aquilo que gosta. 

 

“E ele teme se esforçar e nunca chegar ao ponto de ser 

brilhante tocando.” – medo de Nunca ser boa suficiente. 

Demonstra também seu medo de nunca aproveitar todo seu 

desejo. Medo do fracasso.  

 

“Na verdade vem de uma limitação física, porque ele não 

tem todos os dedos perfeitos” - Demonstra sentimento de 

culpa e incapacidade de ter êxito na vida.  – utiliza 

mecanismo de defesa Racionalização, justificando o 

porquê dela não conseguir ser boa o suficiente. 

 

Aponta para preocupações obsessivas, Desejo da 

perfeição, acompanhado do sentimento de incapacidade – 

gerando conflito central desta prancha. – Onipotência  

 
2. Herói:  

Idade: 8 anos           Sexo: masculino       Vocação: tocar violino 

Interesses: música, ser bom o bastante 

Traços: tédio; preocupações obsessivas; frustração; culpa  

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: cansado, preguiçoso, 

entediado, deficiente 
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3. Necessidades comportamentais do herói: negação do esforço que faz, ser bom o 

suficiente. 

Influência dinâmica: sentimento de culpa; sentir-se defeituosa 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: dedos 

imperfeitos.  

Implicando necessidades de ou para: alcançar a perfeição, ser boa o suficiente. 

4. Concepção do ambiente: sem estímulo 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ser perfeita X ser defeituosa; dedicar-se a sua paixão (desejos) ou 

paralisar-se nos obstáculos; necessitar de estímulo externo ou ser seu próprio motor; 

realizar-se profissionalmente ou manter-se como está; permanecer em seus defeitos ou 

buscar melhorar.  

7. Mecanismos de defesa: racionalização; 

8. Ansiedades: de não ser capaz; desaprovação; impotência; passividade.  

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: razoável 

 

 

História n.o: 2     Figura no. 2 

1.Tema: UMA MULHER SEM SORRISOS 

T. LATÊNCIA: 0’ 

T. HISTÓRIA : 2’25’’ 

 

HISTÓRIA 

Essa é Moema, ela mora em Abaetetuba. Ela tem uma família humilde, mas ela decidiu que o 

futuro dela vai ser diferente do futuro dos pais. Ela Anda 6 km para ir e 6 para voltar para 

conseguir estudar. A mãe dela é doente, e ela é triste. 

Ela é muito dedicada, inteligente, mas ela não desenvolveu o lado emocional. Ela abafa o que 

ela sente. Ela guarda para ela e ela tem muitas tristezas e magoas.  

E ela é triste.  

 

Inquérito: 
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O futuro vai ser diferente? 

Sim. Ela vai conseguir chegar profissionalmente onde ela quer, onde ela deseja. Mas por 

conta dos problemas de família, ela vai abrir mão da carreira para se dedicar aos filhos. E isso 

vai fazer com que ela continue sendo frustrada. Porque mesmo tendo conquistado o que 

queria, ela largou tudo para viver em função da vida de outras pessoas. 

Eu acho que no fundo, a Moema nunca foi feliz porque ela sempre esperou alguém que viesse 

em um cavalo branco e fizesse dela uma princesa. Como nos contos que ela costumava ler. E 

quando ela percebeu que a vida não é uma historia de castelo, ela se decepcionou. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Essa é 

Moema, ela 

mora em 

Abaetetuba. 

 

Ela tem uma 

família 

humilde,  

 

mas ela 

decidiu que o 

futuro dela vai 

ser diferente 

do futuro dos 

pais.  

 

Ela Anda 6 

km para ir e 6 

para voltar 

para conseguir 

estudar.  

 

A mãe dela é 

doente, e ela é 

triste. 

 

Ela é muito 

dedicada, 

inteligente, 

mas ela não 

desenvolveu o 

lado 

emocional.  

 

Ela abafa o 

que ela sente. 

Ela guarda 

para ela e ela 

tem muitas 

tristezas e 

Situação em que 

alguém 

desprovido de 

algo se esforça 

muito para 

alcançar, indo em 

direção diferente 

à direção dos 

seus pais. Mas 

por mais que ela 

tente fazer 

diferente, ela 

acaba igual a sua 

mãe, triste, pois 

acabou se 

dedicando muito 

a parte 

profissional e 

esquecendo seu 

lado afetivo. 

 

Se alguém é de 

origem humilde, 

luta para ser 

diferente 

 

Se luta 

profissionalment

e para ser 

diferente, deixa 

de lado as 

emoções 

 

Se deixa de lado 

as emoções abafa 

o que sente 

 

Se abafa o que 

sente, fica triste 

 

Trata-se do conflito entre ser realizada e ser triste; vida 

profissional e vida afetiva; desejos e responsabilidade; 

fantasia e realidade; viver em função dos outros X cuidar 

de si. 

 

“A mãe dela é doente, e ela é triste.” - Demonstra 

incômodo em relação à figura materna 

 

“por conta dos problemas de família, ela vai abrir mão 

da carreira para se dedicar aos filhos. E isso vai fazer 

com que ela continue sendo frustrada” - Pode demonstrar 

que tem medo de ter que abrir mão da sua vida para 

constituir uma família.  

 

“por conta dos problemas de família” - Surge ansiedade 

por problemas familiares 

 

A personagem tem o desejo de trilhar uma vida diferente 

da dos pais, mas termina como a mãe: triste.  Talvez 

tenha culpa por ter ultrapassado profissionalmente e 

socialmente os pais. 

 

Demonstra dificuldade em equilibrar responsabilidades e 

desejos, não conseguindo ser feliz. 

 

Tendência a fechar-se em seus problemas – isolamento – 

“Ela abafa o que ela sente. Ela guarda para ela e ela tem 

muitas tristezas e magoas.”. Demonstra que tem noção 

inconsciente do que acontece a ela. Talvez as tristezas e 

as mágoas lhe deem muita raiva.  

 

“Moema nunca foi feliz porque ela sempre esperou 

alguém que viesse em um cavalo branco e fizesse dela 

uma princesa. Como nos contos que ela costumava ler.” 

– Expectativas de que a vida seja como nos contos de 

fada, a quebra desta expectativa a frustra. 

 

Demonstra insatisfação e desilusão nos seus 

relacionamentos sexuais com homens. 
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magoas.  

 

E ela é triste. 

Por mais que 

tente ser 

diferente, acaba 

como sua mãe, 

triste. 

Ela vai conseguir chegar profissionalmente onde ela 

quer, onde ela deseja. Mas por conta dos problemas de 

família, ela acredita que vai abrir mão de suas conquistas 

para atender demanda familiar. 

 

2. Herói:  

Idade: jovem            Sexo: feminino       Vocação: desenvolver-se profissionalmente 

Interesses: ter um futuro diferente dos pais 

Traços: incapacidade; determinação; isolamento 

Adequação: fraca – pois não consegue resolver o conflito de modo a ficar bem 

Imagem corporal e/ou auto-imagem: teste, magoada, fechada, inteligente, decidida 

3. Necessidades comportamentais do herói: ter um futuro diferente dos pais; não 

desenvolver o lado emocional; ser triste 

Influência dinâmica: equilibrar sua vida profissional e afetiva, se realizando mais 

do que seus pais 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: filhos 

Implicando necessidades de ou para: lidar coma possibilidade da maternidade, 

que conflita com a realização profissional e com a idealização de vida em família 

c. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: dificultador 

5. Figuras percebidas como:  

a. Fig. Parentais (m:  f: X) são vistas como: tristes         e a reação subjetiva é: 

tentar ser diferente, mas termina por ser igual 

Fig. Parentais (m: X f: X) são vistas como: humildes         e a reação 

subjetiva é: querer ser diferente 

b. Fig. Contemp. (m: X f:  ) são vistas como: alguém que deveria vir em um 

cavalo branco e fizesse dela uma princesa           e a reação subjetiva é: 

decepcionar-se 

c. Fig. Infantis (m: X f: X) são vistas como:  filhos, motivo dela abrir mão da 

carreira para realizar os cuidados que eles necessitam e a reação subjetiva é: 

frustração 

6. Conflitos subjetivos: carreira profissional ou vida afetiva; família ou vida 

profissional; ter/cuidar de filho ou ser mulher; ser diferente da família ou seguir o 
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mesmo caminho; abrir mão de sua vida pelas necessidades dos outros ou seguir seus 

desejos; responsabilidade ou desejos 

7. Mecanismos de defesa: repressão 

8. Ansiedades: tristeza; privação; problemas familiares 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o:3     Figura no. 3 

1. Tema: SUSTO 

T. LATÊNCIA: 46’’ 

T. HISTÓRIA: 1’ 

 

HISTÓRIA 

 

A Maria se abaixou para pegar a chave do carro, levantou muito rápido e se sentiu mal e a 

pressão caiu.  

 

Inquérito: 

  

Para que ela pegou a chave do carro? 

Ela pegou a chave do carro porque caiu da mão dela 

Ela ia usar a chave? 

Sim, ela ia. Mas ela estava distraída. 

Estava distraída com o que? 

Ela estava pensando nos compromissos que ela teria ao longo do dia e se distraiu e a chave 

escorregou de sua mão. 

Quais compromissos ela teria? 

Reuniões de trabalho, ler coisas importantes para o trabalho... Coisas do trabalho 

Como ela ficará? 

Ela vai ficar bem. A vista escureceu, ela esta com a cabeça baixa... Daqui a pouco o sangue 

volta a circular e ela vai dar continuidade ao que ela estava fazendo. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

A Maria se 

abaixou para 

pegar a chave do 

carro,  

 

levantou muito 

rápido e se 

sentiu mal e a 

pressão caiu.  

Situação em 

que alguém faz 

uma atividade 

corriqueira e 

passa mal 

Demonstra medo em relação ao estado de saúde 

 

Sentimento de incapacidade, não consegue pegar chave 

do carro sem passar mal 

 

Demonstra desejo por autonomia e independência 

 

Ansiedade por Medo da morte. 

 

Utiliza mecanismo de defesa negação: a temática da 

prancha é angustiante e a participante não se envolve, 
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criando um relato empobrecido, o que demonstra que a 

temática evocada pela prancha é difícil de lidar para 

Rafaela. 

 

Utiliza mecanismo de defesa racionalização – pode ter 

substituído a arma pela chave. 

 

Conflito entre continuar suas atividades rotineiras ou 

paralisar pelo medo; viver ou morrer. 

 

2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: feminino Vocação:  

Interesses: pegar a chave do carro 

Traços: medo, fatalismo  

Adequação: fraca Imagem corporal e/ou auto-imagem: doente 

3. Necessidades comportamentais do herói: pegar a chave do carro 

Influência dinâmica: desejo de concluir com tranquilidade as atividades 

cotidianas, sem se preocupar com passar mal 

d. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: chave do carro 

Implicando necessidades de ou para: autonomia, independência, capacidade de 

fazer atividade cotidiana sozinha. 

e. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: arma no chão.  

Implicando necessidades de ou para: lidar com atividades cotidiana; dificuldade 

em lidar com a morte; medo do adoecimento e da possível morte 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: continuar suas atividades rotineiras X paralisar pelo medo; viver 

X morrer 

7. Mecanismos de defesa: negação, racionalização 

8. Ansiedades: medo da morte 

9. Adequação do superego:  

10. Integração do ego: fraca 
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História n.o: 4     Figura no. 4 

1. Tema: POSSESSÃO INDEVIDA 

T. LATÊNCIA: 36’’ 

T. HISTÓRIA: 2’26’’ 

 

HISTÓRIA: 

A Ana é dançarina de cabaré. Muito vaidosa, bonita, e encantadora. João é um freqüentador 

assíduo do cabaré e que por conta das visitas freqüentes acabou se envolvendo... Não se 

envolvendo, acabou gostando de Ana. E depois do meio da noite, quando ele já bebeu além da 

conta, ele arruma confusão com os outros admiradores da Ana. 

 

Inquérito: 

Depois dessa confusão o que aconteceu? 

Como Ana é muito graciosa, as pessoas se encantam, aplaudem, querem falar com ela. E ele 

se incomodou e quis tirar satisfação. Então a Ana segurou ele, porque ele não tinha motivo. 

Afinal de contas eles não têm esse relacionamento. Porque ela é uma mulher que trabalha com 

isso.  

Alem do que essa atitude essa preocupação dele esse cuidado, visto pelas outras meninas do 

cabaré, é uma demonstração de cuidado, de afeto, e elas não tem isso. Então as outras 

dançarinas ficam cobiçando porque queriam alguém que se importasse e se preocupasse. Mas 

esse não é o tipo de relacionamento que ele considera que tenha com ela. Porque eles não têm 

relacionamento. 

E a Ana sente algo por ele? 

Carinho. Ela gosta, mas com um certo descompromisso. 

E o que vai acontecer com a relação deles? 

O relacionamento não vai dar em lugar nenhum, porque é a profissão dela. Ela é paga para 

fazer o que ela faz. Nunca será nada alem disso. Por mais que ele tenha essa esperança, ela 

sabe que nunca vai ser nada além disso. Mas ela se comove com o sentimento dele. Mas por 

isso ela se preocupa, ela cuida dele. Mais pelo carinho. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

A Ana é 

dançarina de 

cabaré.  

 

Muito 

vaidosa, 

bonita, e 

encantadora.  

 

João é um 

freqüentador 

assíduo do 

cabaré 

 

Por conta das 

visitas 

freqüentes 

acabou se 

Situação em 

que um homem 

se apaixona por 

uma mulher 

que seu 

trabalho 

impede de se 

relacionar. 

Homem bebe e 

arruma 

confusão por 

conta de 

ciúmes. 

 

Se exerce certa 

profissão, 

despertará 

atenção de 

A história demonstra seus conflitos em relação a 

sexualidade -> manter um parceiro X ter vários parceiros; 

moral X desejo; afeto X sexo; 

 

Ser dançarina de cabaré – modo de expressar que sente sua 

sexualidade reprimida atualmente 

 

“Muito vaidosa, bonita, e encantadora” – talvez sejam 

características que ela gostaria de ter. 

 

Demonstra sua empatia com o outro; insatisfação com sua 

relação atual e o desejo de desenvolver uma relação 

cobiçada. 

 

Superficialmente, demonstra também sua preocupação 

com assédios no trabalho por conta da carreira profissional 

que pode escolher. 
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envolvendo 

com Ana. 

 

Acabou 

gostando de 

Ana.  

 

E depois do 

meio da noite, 

quando ele já 

bebeu além da 

conta, arruma 

confusão com 

os outros 

admiradores 

da Ana. 

 

outros homens 

 

Se despertar 

atenção de 

outros homens, 

aquele com que 

tem ligação 

terá ciúmes 

 

Se aquele com 

que tem 

ligação tiver 

ciúmes, 

arrumará 

confusão 

 

Se ele arruma 

confusão, ela o 

segura, se sente 

amada e 

cuidada 

 

 

 

 

Reprime seus desejos sexuais de ter outros parceiros 

 

Utiliza mecanismo de defesa Negação para afastar do 

pensamento seu comprometimento com esta pessoa 

ciumenta, viciada e que arruma confusão “acabou se 

envolvendo... Não se envolvendo, acabou gostando de 

Ana”. 

 

Utiliza mecanismo de defesa racionalização buscando 

explicar a confusão armada pelo seu admirador como se 

fosse uma manifestação de afeto e cuidado. 

– “Alem do que essa atitude essa preocupação dele esse 

cuidado, visto pelas outras meninas do cabaré, é uma 

demonstração de cuidado, de afeto, e elas não tem isso”.  

 

Superego rígido, pois aponta que se exercer a sexualidade 

como ela gostaria não pode ter a pessoa que ela gosta, que 

se importa com ela. Além disso, também será mal vista 

pelas outras pessoas. 

 

História aponta também seu incomodo com o vício 

 

Sensação de estar sendo observada (pelos homens e pelas 

outras dançarinas) e punida – ansiedade persecutória 

 

INQUÉRITO 

 

Demonstra Onipotência – Nega que possa se envolver 

“Então a Ana segurou ele, porque ele não tinha motivo. 

Afinal de contas eles não têm esse relacionamento. Porque 

ela é uma mulher que trabalha com isso”. 

 

Na consciência ela repudia os ciúmes do “parceiro”, mas 

utiliza como mecanismo de defesa a Projeção, colocando 

nas outras dançarinas que vêem nesta atitude dele a 

realização de seu desejo de ser amada, cuidada, de ser 

importante para alguém. Mesmo que tenha a sensação de 

incômodo por conta do ciúme, ela se sente querida, 

importante, reconhecida com a atitude dele, por tanto 

precisa dessa atitude, e o mantém, o segura. 

 

Sentimento de superioridade em relação aos outros – 

demonstrado pela situação dela ter algo (atenção e carinho 

de um dos clientes) que as outras não têm. 

 

2. Herói:  

Idade: adulta Sexo: feminino       Vocação: dançarina de cabaré 

Interesses: ser profissional, envolver-se com outro homem. 
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Traços: superioridade (capacidade) 

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: vaidosa, bonita, 

encantadora 

3. Necessidades comportamentais do herói: ser dançarina; ser dançarina de cabaré; 

segurar o outro; se preocupar e cuidar do outro, comover-se com o sentimento do outro  

Influência dinâmica: desejo de liberar sua pulsão sexual; modo de expressar que 

sente sua sexualidade reprimida atualmente; mesmo que tenha a sensação de 

incômodo por conta do ciúme, ela se sente querida, importante, reconhecida com a 

atitude dele, por tanto precisa dessa atitude, e o mantém, o segura; demonstra sua 

empatia com o outro; insatisfação com sua relação atual e o desejo de desenvolver 

uma relação cobiçada 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: bebida; outros admiradores 

Implicando necessidades de ou para: incômodo com o consumo de bebida 

alcoólica; necessidade de ser vista, desejo de extravasar sua sexualidade em outras 

situações, pois ter um só admirador não está sendo suficiente. 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: sexual, com brigas 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f:     ) são vistas como: freqüentador assíduo (utiliza de sua 

sexualidade), bebe além da conta (viciado), arruma confusão e a reação subjetiva 

é: segurar ele, ter carinho 

Fig. Contemp. (m:  f: X) são vistas como: cobiçadoras de atenção, carinho e afeto; e a 

reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: manter um parceiro X ter vários parceiros; moral X desejo; 

afeto X sexo;  

7. Mecanismos de defesa: projeção; repressão, negação 

8. Ansiedades: desejos sexuais reprimidos 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: Boa 

 

História n.o: 5     Figura no. 6 
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1. Tema: AUTORIDADE 

T. LATÊNCIA: 37’’ 

T. HISTÓRIA: 1’44’’ 

 

HISTÓRIA: 

Raquel é secretaria do Sr Joaquim há 5 anos. E até hoje ela não se acostumou com a maneira 

com que ele chega de supetão fumando seu cachimbo e dizendo que não quer ser 

incomodado.  

 

Inquérito: 

Sr Joaquim trabalha com o que? 

Ele tem uma empresa têxtil 

E Raquel gosta do que faz? 

Ela gosta do trabalho, precisa do trabalho, mas ela não se sente a vontade presença do Sr 

Joaquim. 

Por quê? 

Por causa desse ar autoritário, frio, distante. E por causa desse jeito de chegar de repente 

como se tivesse chegando de mansinho de propósito, para assustá-la. Ela sente como se ela 

tivesse... Ela acha que é de propósito isso... Que ele faz isso de propósito, para assustá-la.  

Porque ele não quer ser incomodado? 

Ela não sabe. Provavelmente ele vai fazer alguma ligação, ou vai ler algum documento 

importante e não quer ser interrompido. Mas ele não da satisfação para ela. 

E o que ela vai fazer com esta situação? 

Ela não tem o que fazer. Ela só o respeita. 

E ela vai continuar trabalhando com ele?  

Vai. E ela tenta dar o melhor dela, ser eficiente ao Maximo para não deixá-lo irritado, bravo 

ou desgostoso com o trabalho dela.  

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Raquel é 

secretaria do Sr 

Joaquim há 5 

anos.  

 

E até hoje ela 

não se 

acostumou 

com a maneira 

com que ele 

chega de 

supetão  

 

fumando seu 

cachimbo  

 

e dizendo que 

não quer ser 

incomodado.  

 

Situação em 

que uma 

pessoa está em 

um trabalho 

que não gosta 

e não se 

acostuma com 

ele. 

 

Se está em 

uma situação 

que não gosta, 

permanece 

 

Mesmo 

permanecendo, 

não se 

acostuma 

 

Demonstra sua insatisfação com relação entre ela e o pai – 

O pai patrão. 

 

Provavelmente evoca questões de difícil acesso para 

Rafaela, por isso a elaboração de uma história 

empobrecida. Suas defesas buscam impedir que o 

conteúdo transpareça.  

 

Sensação de estar sendo vigiada e possibilidade de ser 

punida – ansiedade persecutória. 

 

Relação com figura paterna – alguém distante, frio, que 

ela respeita e que não quer desapontar.  

 

Utiliza mecanismo de defesa projeção – coloca como 

figura masculina o patrão para representar o pai. 

 

Inquérito: 

 

“Ele vai fazer alguma ligação, ou vai ler algum documento 

importante e não quer ser interrompido. Desejo projetado 
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nele de aproximação. Mas na verdade, esse patrão só se 

interessa por documentos importantes” pode fazer 

referencia ao interesse do pai na irmã caçula? 

 

“ela tenta dar o melhor dela, ser eficiente ao Maximo para 

não deixá-lo irritado, bravo ou desgostoso com o trabalho 

dela.” – Tenta fazer tudo na vida da melhor maneira 

possível para não irritá-lo. 

 

Apesar de não gostar da relação estabelecida tem medo de 

perdê-la, e por isso busca agradar – é uma relação 

importante para ela. 

 
2. Herói:  

Idade:            Sexo: feminino       Vocação: trabalhar 

Interesses: ficar bem no trabalho 

Traços: insegurança, inferioridade, submissão, dependência, passividade  

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói: não se acostumar; ser eficiente ao Maximo 

Influência dinâmica: perceber que está numa situação que ela não gosta; desejo 

de agradar 

f. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: -   

Implicando necessidades de ou para:  

g. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: assustador, frio, desconfortável. 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m: X f: ) são vistas como: autoritário, frio, distante         e a 

reação subjetiva é: não se acostumar, se assustar, tentar fazer tudo da melhor 

maneira possível para não desapontar 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: submeter-se X enfrentar; agradar X desagradar;  

7. Mecanismos de defesa: projeção, negação 

8. Ansiedades: medo de ser punida, medo de desagradar, insegurança, submissão, medo 

de perder o objeto amado; ansiedade persecutória 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: fraca 
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História n.o: 6     Figura no. 7 

1. Tema: APENAS UMA CRIANÇA 

T. LATÊNCIA: 18’’ 

T. HISTÓRIA: 2’10’’ 

 

HISTÓRIA: 

Maria Luiza foi mãe aos 13 anos, ainda uma criança. Por isso, mais parecia estar brincando de 

boneca, quando na verdade estava com seu filho Luiz nos braços. A nona, toda zelosa, acabou 

fazendo mais papel de mãe do que de avó.  

 

Inquérito: 

Porque ela engravidou cedo? 

Ela se casou cedo.  

Porque? 

Porque nesse momento os casamentos aconteciam independente da vontade da mulher. Como 

foi que ela se casou? 

Foi um casamento arranjado, ele era mais velho e ela não teve opção. 

Como ela se sentia com isso? 

Ela tinha um pouco de medo do marido, ela estava assustada com esta situação, mas ela 

gostava de ter o bebe, a família dela, ter uma criança para ela cuidar. Ela só não estava 

preparada, mas ela já aceitava aquela vida que ela teria. 

E a mãe apoiou muito, a mãe deu muito suporte para ela. Então ao mesmo tempo que ela tinha 

medo de estar com um homem mais velho alguém que ela não conhecia, a mãe estava ali para 

ajudar no que precisasse, amparar cuidar. 

E como a mãe se sentia com essa situação? 

Pra ela era uma coisa normal, porque com ela tinha sido parecido também. Então aquele era o 

curso natural da vida das meninas. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Maria Luiza foi 

mãe aos 13 anos, 

ainda uma criança.  

 

Por isso, mais 

parecia estar 

brincando de 

boneca,  

 

quando na verdade 

estava com seu 

filho Luiz nos 

braços.  

 

A nona, toda 

zelosa, acabou 

fazendo mais 

papel de mãe do 

que de avó.  

Situação em que 

a maternidade 

aparece quando 

mulher não está 

pronta, ficando a 

maternidade do 

bebe por conta da 

avó, que dá conta 

da própria filha e 

do neto. 

Demonstra dificuldade em relação à maternidade. 

 

“Maria Luiza foi mãe aos 13 anos, ainda uma 

criança” – sente-se imatura para ser mãe 

 

“A nona, toda zelosa, acabou fazendo mais papel de 

mãe do que de avó.” – Sentimento de ser sempre 

inferior a mãe 

 

A história demonstra que não se sente capaz de 

modificar sua própria vida, talvez pense inclusive 

que não merece ter outra vida, pois se sua mãe, que é 

perfeita teve esta vida, por que a dela deveria ser 

diferente? Demonstra, portanto, culpa pelos sucessos 

alcançados. 

 

Mesmo sem estar preparada enfrenta a situação. 

 

Conta com o auxílio da mãe. 
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INQUÉRITO 

 

Vê o marido como alguém mais velho e não se sente 

bem nesta relação 

 
2. Herói:  

Idade: 13 anos Sexo: feminino Vocação: ser mãe 

Interesses: brincar de boneca 

Traços: inferioridade, imaturidade   

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: infantil 

3. Necessidades comportamentais do herói: brincar de boneca; ter uma criança para 

cuidar, uma família; aceitar a vida que teria 

Influência dinâmica: desejo de permanecer na infância, sentimento de ser 

imatura; desejo de crescer e ter sua própria família; não se sente capaz de 

modificar sua própria vida, talvez pense inclusive que não merece ter outra vida, 

pois se sua mãe, que é perfeita teve esta vida, por que a dela deveria ser diferente? 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: marido 

Implicando necessidades de ou para: manutenção do casamento 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: livro  

Implicando necessidades de ou para: conflito entre maternidade e vida 

profissional. 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f: X) são vistas como: proativa, zelosa         e a reação 

subjetiva é: buscar auxílio, contar com a ajuda 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: atender demanda social X atender seu desejo; maternidade X 

aproveitar a vida; maternidade X filiação;  

7. Mecanismos de defesa:  

8. Ansiedades: privação de sua infância; sexualidade mal vivida; ser incapaz;  

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: Boa 
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História n.o: 7     Figura no. 9 

Tema: EU QUERIA SER 

T. LATÊNCIA: 1’34’’ 

T. HISTÓRIA: 3’27’’ 

 

HISTÓRIA: 

Manoela caminha na praia graciosamente como se fosse uma princesa. Admirando a natureza, 

e com o olhar em busca de aventuras. Ao lado, sua babá... Sua não, a babá de seu filho a 

acompanha com o olhar distante e tedioso, desejando que um dia pudesse estar no lugar de 

sua patroa. 

 

Inquérito: 

Que aventura ela buscava? 

Qualquer coisa relacionada à natureza, ver a cachoeira, encontrar uma caverna, entrar numa 

gruta. Ela buscava essas novidades na natureza. Ela gosta de encontrar essas novidades. Isso 

tudo é uma aventura para ela. Descobrir um lugar novo, uma coisa nova. 

O filho está aqui? 

Sim. 

Quem está com ele? 

Elas estão correndo atrás dele porque ele é um sapequinha. 

Qual a idade delas? 

Elas tem a mesma idade. Elas tem 24 anos. 

O que vai acontecer com a babá? 

Eu acho que ela vai viver nesta situação esperando que um dia alguma coisa aconteça. Mas 

ela acha que não pode fazer nada. Que não depende dela. 

E ela pode fazer alguma coisa? 

Ela acha que não porque ela se sente invisível. Ela vê que a Manoela tem um jeito, uma 

postura, um sorriso, uma graciosidade tão naturais... E aquilo chama tanto a atenção das 

pessoas. E ela, mesmo sendo bonita, ninguém nunca olhou para ela, por isso ela se sente de 

certa forma invisível. Como se ela tivesse que aceitar aquele destino sem fazer nada para 

mudar o final da historia dela. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Manoela 

caminha na 

praia 

graciosamente 

como se fosse 

uma princesa.  

 

Admirando a 

natureza, e 

com o olhar 

em busca de 

aventuras.  

 

Ao lado, sua 

babá, sua não, 

a baba de seu 

Situação em 

que uma 

mulher é 

mãe, livre e 

busca por 

aventuras. E 

outra mulher 

é servente, 

invisível, 

tediosa e 

invejosa.  E 

estão ligadas 

pela 

maternidade. 

História Demonstra dois lados de Rafaela: aceitar-se e sentir-

se inferior; buscar por aventura e Submeter-se as 

responsabilidades; Ser vista e passar despercebida; Ser 

mulher e ser profissional. 

 

“Admirando a natureza, e com o olhar em busca de 

aventuras” – pode apontar para desejo de experimentar 

novidades, pode estar relacionado ao seu desejo inconsciente 

de vivenciar a sexualidade de outros modos, representa a 

pulsão de vida e potencial de Rafaela. 

 

Talvez Rafaela perceba em sua irmã características que ela 

gostaria de ter – “Ela vê que a Manoela tem um jeito, uma 

postura, um sorriso, uma graciosidade tão naturais...” 

 

“como se fosse uma princesa.” – lida com a realidade como 
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filho a 

acompanha 

com o olhar 

distante e 

tedioso, 

desejando que 

um dia 

pudesse estar 

no lugar de 

sua patroa. 

 

se fosse fantasia. 

 

Maternidade ligada a ser mulher, mas acredita que se 

escolher a maternidade terá que abrir mão do resto. 

 

“Ao lado, sua babá... Sua não, a babá de seu filho” – 

mecanismo de defesa negação. Demonstra sensação de 

imaturidade para ser mãe. 

 

Vida profissional ligada a não realização do ser mulher (babá 

trabalha e sente inveja por que a patroa é o que ela gostaria 

de ser enquanto mulher). 

 

Dificuldade em lidar com seu desejo que gera conflito entre 

desejo X tradição; reprimir seus desejos X liberar. 

 

Patroa e babá podem representar também sua relação com 

sua mãe - sua mãe vista como mulher perfeita, e ela se 

percebe como incapaz de ser como a mãe. 

 

Demonstra sua dificuldade diante da visão do que é uma 

mulher perfeita e o que ela é. 

 

 

INQUÉRITO 

 

“porque ela se sente invisível” - Remete a sensação infantil 

de não ser vista, não ser percebida – necessidade da atenção 

paterna e da atenção masculino em geral. 

 

Filho correndo, nenhuma das duas tem ele consigo – talvez 

demonstre seu desejo de ser mãe que vê de longe, e por mais 

que ela tente correr atrás ainda não tem este desejo realizado. 

 

O título resume o que a história diz sobre ela: “Eu queria 

ser” – demonstra um desejo contínuo de ser outra pessoa, 

diferente da que ela é agora. 

 
2. Herói: duas heroínas que representam conflito de Rafaela:  

1- Mulher princesa/ 2- Babá 

Idade: 24 Sexo: feminino  

Vocação: 1 - ser princesa/ 2- ser babá 

Interesses: 1 – aventuras/ 2 – ficar no lugar da patroa 

Traços: 1- superioridade, prestígio, extroversão, domínio, independência/ 2 – 

inferioridade, desprestígio, submissão, agressão, humilhação 

Adequação: 1 – forte/ 2 - fraca  
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Imagem corporal e/ou auto-imagem: 1 - graciosa, princesa, natural, aventureira/ 2 – 

bonita, tediosa, invejosa, invisível 

3. Necessidades comportamentais do herói: 1 - buscar aventura/ 2 – desejar ser outra 

pessoa; acompanhar com o olhar distante; ser vista  

Influência dinâmica: 1 - sente-se livre, com desejo de experimentar novidades, 

pode estar relacionado ao seu desejo inconsciente de vivenciar a sexualidade de 

outros modos, representa a pulsão de vida e potencial de Rafaela/ 2 – dificuldade 

de mudar seu comportamento, de expressar-se como gostaria, sentir inveja da vida 

de outras pessoas, sentimento de inferioridade a imagem de mulher que tem (sua 

mãe); sentimento de incapacidade de se aproximar do ideal de mulher; desejo de 

que seu pai a veja (sentimento de solidão infância) 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: filho 

Implicando necessidades de ou para: ser mãe, mas não vê com uma necessidade 

realizável agora (elas estão correndo atrás, ninguém está com o filho) 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: praia, natural 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:  f: X) são vistas como: concorrentes           e a reação 

subjetiva é: buscar a perfeição 

c. Fig. Infantis     (m: X f: ) são vistas como: sapequinha e a reação 

subjetiva é: correr atrás 

6. Conflitos subjetivos: ser perfeita X ser o que é; ser como sua mãe X ser ela mesma; 

desejos X responsabilidades; aceitar-se X sentir-se inferior; maternidade X vida 

profissional; reprimir seus desejos X liberar-se; buscar por aventura X submeter-se as 

responsabilidades; Ser vista X passar despercebida. 

7. Mecanismos de defesa: projeção; negação 

8. Ansiedades: auto-imagem distorcida; depressão; impotência; submissão; 

invisibilidade, competição 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: Boa 
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História n.o: 8     Figura no. 11 

1. Tema: DESABAMENTO 

T. LATÊNCIA: 40’’ 

T. HISTÓRIA: 1’23’’ 

 

HISTÓRIA: 

Um dragão atacou o castelo e destruiu parte da estrada. Os homens corriam para tentar 

proteger a entrada da fera que se aproxima. 

 

Inquérito: 

Quem morava nesse castelo? 

Era como se fosse um reino, nesse sentido de ser um povoado. Falei castelo nesse sentido de 

dizer que era um reino. E moravam todo tipo de gente. 

Quem eram esses homens? 

Eram pessoas normais que estavam querendo se proteger de um desastre iminente. Eles 

sabiam que poderia destruir a família, tudo deles. Os homens, que eram mais fortes, estavam 

tentando proteger o resto do reino.  

E eles vão conseguir proteger o reino do desastre? 

Eu acho que não. 

E o que vai acontecer? 

Muito fogo e muita destruição. 

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Um dragão 

atacou o 

castelo e 

destruiu parte 

da estrada.  

 

Os homens 

corriam para 

tentar 

proteger a 

entrada da 

fera que se 

aproxima.  

 

Situação de 

perigo, em que 

está sofrendo 

um ataque. 

Tenta se 

proteger, mas 

não consegue 

 

Se é atacada, 

parte de si é 

destruída 

 

Se parte de si é 

destruída, tenta 

se proteger 

 

Se tenta se 

proteger, não 

consegue 

História demonstra reação de Rafaela frente aos conteúdos 

do id.  

 

Conteúdos inconscientes percebidos como assustadores, 

invasores, destruidores. 

 

Busca de todo modo não permitir que este conteúdo tenha 

vazão, deste modo, utiliza o mecanismo de defesa 

repressão. 

 

O dragão pode ser a projeção de sua parte mais instintiva, 

que ela nega, pois se vê sempre capaz de administrar as 

situações na vida real.  

 

A história é pouquíssimo elaborada, o que aponta para 

dificuldade do ego em lidar com o conteúdo – ego 

desestruturado para lidar com conteúdo do id, o que 

acarreta em ansiedade. 

 

Ela temeria que essa parte instintiva se manifestasse e 

subjugasse os esforços do ego.  

 

Pode demonstrar sensação de estar com parte de si 

destruída e medo de ser destruída por completo, medo da 

morte. 
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Inquérito: 

Homens aparecem fortes.  Racionalização – os homens da 

vida dela são fracos, e ela nunca foi defendida. 

 

Sensação de aniquilamento de um reino todo – 

possibilidade de morte da própria vida e morte da relaçao 

com o marido. 

 
2. Herói: homens 

Idade: adultos Sexo: masculino Vocação: proteger a cidade 

Interesses: proteger a cidade 

Traços: destruição, impotência  

Adequação: ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem: destruída 

3. Necessidades comportamentais do herói: tentar proteger 

Influência dinâmica: percebe que conteúdo ansiógeno pode irromper a qualquer 

momento do inconsciente, portanto busca evitar que isto ocorra 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: castelo 

Implicando necessidades de ou para: estrutura importante, central 

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: ameaçador 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas c.omo:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: lidar com conteúdo ansiógeno X reprimir; desejos X moral 

7. Mecanismos de defesa: repressão, projeção 

8. Ansiedades: medo de destruir-se, conteúdo agressivo 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: desestruturada 

 

 

História n.o: 9     Figura no. 12 

Tema: SERÁ QUE ELE É 

T. LATÊNCIA: 35’’  

T. HISTÓRIA: 1’55’’ 
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HISTÓRIA: 

Alexandre gostava de se vestir como uma boneca. Seus traços eram quase femininos, e seus 

interesses eram diferentes dos outros homens de sua idade. Ninguém sabia ao certo das 

preferências de Alexandre. Só quem o conhecia muito bem era sua avó, que o denunciava 

com seus olhares maliciosos. 

 

Inquérito: 

O que ele é? 

Ele é gay  

Porque ninguém sabia? 

Ele não queria se expor, ele guardava só para ele. Ele se importava com a opinião das pessoas 

então ele não compartilhava. Mantinha segredo. 

Por que ele mantinha segredo? 

Porque ele achava que seria muito problemático expor esse lado. Então ele preferia se manter 

reservado. Ele não queria se sentir incompreendido. Então ele preferia guardar só para ele. 

E como que a avo dele sabia? 

Porque ele foi criado pela avó, então ela viu a vida inteira ele gostando de boneca, não se 

interessando pelas coisas que os meninos faziam, ela sabia que ele era uma menina com o 

corpinho de homem. Ela notava como ele olhava para os rapazes... Ela percebia inclusive 

porque ele pegava as maquiagens dela. 

Como ela o denunciava? 

Quando ela via que ele estava olhando para algum homem, ela dava uma risadinha maliciosa 

como se ela já soubesse das intenções dele. 

Ela aceitava? 

Sim. Mas não era uma aceitação aberta. Como ele não falava disso, ela também não tocava no 

assunto. Mas não via com maldade, não queria impedir. Ela até se divertia.  

E algum dia isso deixará de ser segredo? 

Ele vai abrir esse segredo. E ele vai tentar assumir uma personalidade feminina, usando uma 

peruca, se vestindo mesmo como uma mulher. Vai tentar ser uma dama! (ri) 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Alexandre gostava de se 

vestir como uma 

boneca.  

 

Seus traços eram quase 

femininos,  

 

seus interesses eram 

diferentes dos outros 

homens de sua idade.  

 

Ninguém sabia ao certo 

das preferências de 

Alexandre.  

 

Só quem o conhecia 

muito bem era sua avó,  

 

Sua avó o denunciava 

Situação em que 

alguém tem 

desejos 

homoafetivos e 

se deseja ter seu 

corpo como o 

corpo do sexo 

oposto ao seu. 

Não consegue 

falar sobre isso 

com ninguém, 

mas viver sua 

sexualidade. 

Somente a 

pessoa que 

cuidou é que 

sabe de sua 

identidade 

sexual. Sente-se 

Esta história traz novamente a temática da não 

aceitação pessoal – Possibilidade de uma 

homossexualidade reprimida ou desconfiança 

de homossexualidade em seu cônjuge. 

Demonstra com clareza não aceitação de quem 

é naturalmente, sendo necessário empenho 

para modificar-se 

 

“que o denunciava com seus olhares 

maliciosos.” – Sensação de estar sendo vigiada 

e possibilidade de ser punida – ansiedade 

persecutória – Superego Rígido 

 

“Ninguém sabia ao certo das preferências de 

Alexandre” – Medo de ter sua intimidade 

descoberta. 

 

Utiliza mecanismo de defesa racionalização - 

Tenta racionalizar como boa uma avó perversa 
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com seus olhares 

maliciosos. 

denunciado pelos 

olhares de sua 

cuidadora. 

e maliciosa.  Ela conhece os segredos dele, 

pois o criou.  Fica numa situação de poder em 

relação a ele. 

 
2. Herói:  

Idade: jovem           Sexo: masculino       Vocação: ser mulher 

Interesses: ser mulher 

Traços: introversão, medo  

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem: feminina 

3. Necessidades comportamentais do herói: se vestir como uma boneca 

Influência dinâmica: homossexualidade reprimida ou desconfiança de 

homossexualidade em seu parceiro. Demonstra também não aceitação de quem é 

naturalmente, sendo necessário empenho para modificar-se 

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: - 

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: jovem vista 

com homem  

Implicando necessidades de ou para: desconfiar da sexualidade de seu marido 

ou da sua 

4. Concepção do ambiente:  

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f: X) são vistas como: denunciadora         e a reação 

subjetiva é: esconder-se 

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: vivenciar seus impulsos sexuais X reprimir seus impulsos; 

heterossexualidade X homossexualidade;  

7. Mecanismos de defesa: repressão; projeção;  

8. Ansiedades: dificuldade na identidade sexual;  

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: razoável 

 

 

História n.o: 10     Figura no. 15 

1. Tema: A SOMBRA DE DOIS CORPOS 
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T. LATÊNCIA: 50’’ 

T. HISTÓRIA; 2’42’’ 

 

HISTÓRIA: 

Às vezes, enquanto eu durmo, sinto como se eu vagasse por lugares aonde nunca estive. 

Quando estou triste eu passo por lugares escuros e sombrios. E às vezes, quando eu acordo, eu 

vejo um rosto escuro que eu não sei se é um vulto ou uma mascara. Volto a fechar os olhos 

para ver se aquela imagem some e quando eu volto a abrir os olhos, ele já não esta lá. Mas daí 

eu me recordo que nos meus sonhos essa sombra me persegue. E eu queria saber o porquê, 

mas evito pensar nisto, pois me dá calafrios. 

 

Inquérito: 

Porque “A sombra de dois corpos?” 

Porque na imagem são dois corpos um de frente para o outro com os braços estendidos 

(demonstra como é abrindo os braços e ficando de lado). 

E o que é essa sombra? 

Não sei, e nunca vou saber... Não dá pra saber nem se é bom ou ruim... É uma incógnita. Não 

consigo ver. Não dá pra saber se é alguém que quer ajudar, ou se quer fazer algum mal. 

Mas isso aconteceu com você? 

Não, a história toda não. Mas eu já vi quando acordei uma imagem muito parecida com essa. 

Uma imagem que tinha os ossos protuberantes assim, e por isso não dava para ver os olhos, 

não dava para reconhecer. 

São Homens? Mulheres? 

Homens. 

Porque evita pensar? 

Porque o desconhecido assusta. Justamente por não ter indícios se é bom ou se é ruim. Essa 

incerteza faz com que eu evite pensar nisso. Assim, eu não, ‘eu’ pessoa da história,  

Onde se passa a história? 

Num cemitério 

Quer acrescentar algo? 

Parecem duas mãos de homens, mas os ombros parecem um de homem outro de mulher. Até 

porque de um lado tem cabelo também. 

Então é um homem e uma mulher? 

Acho que talvez sim. Não tem como ter certeza de nada nesta foto. 

Nível 

Descritivo 

Nível Interpretativo Nível Diagnóstico 

Às vezes, 

enquanto eu 

durmo, sinto 

como se eu 

vagasse por 

lugares aonde 

nunca estive.  

 

Quando estou 

triste eu passo 

por lugares 

escuros e 

sombrios.  

 

Situação em que 

alguém ao dormir 

se sente em lugares 

estranhos, e vê 

figuras 

assustadoras. Tem 

dificuldade 

entender o porquê, 

e não pensa nisso, 

pois sente calafrios 

ao pensar. 

 

Enquanto dorme, 

vaga por lugares 

O fato de ver duas pessoas pode ser uma necessidade 

de resolver seus conflitos internos, resolver quem ela 

quer ser. Conflito entre o que ela deseja e o que ela é 

atualmente – talvez dúvida sobre sua sexualidade ou 

homossexualidade. 

 

Sensação de estar sendo vigiada, perseguida – 

ansiedade persecutória. 

 

Imagem espelhada: Projeção de si mesma – 

possibilidade de ver-se, de ver suas qualidades e 

defeitos, dois lados de si mesma. 

 

Pode ser também necessidade de resolver seus 
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E às vezes, 

quando eu 

acordo, eu vejo 

um rosto escuro 

que eu não sei 

se é um vulto ou 

uma mascara.  

 

Volto a fechar 

os olhos para 

ver se aquela 

imagem some e 

quando eu volto 

a abrir os olhos, 

ele já não esta 

lá.  

 

Mas daí eu me 

recordo que nos 

meus sonhos 

essa sombra me 

persegue.  

 

E eu queria 

saber o porquê, 

mas evito pensar 

nisto, pois me 

dá calafrios. 

novos 

 

Se dormir triste, 

estes lugares são 

escuros e sombrios 

(pesadelos) 

 

Se tem estes 

pesadelos, ao 

acordar vê uma 

figura estranha 

 

Ao ver figura 

estranha tenta fazer 

com que ela suma 

 

Mesmo quando 

figura estranha 

some, ela gostara 

de entender por 

que apareceu. 

 

Mas mesmo que 

queira entender, 

evita pensar para 

não ter calafrios 

conflitos no relacionamento ou conflitos 

intrapsíquicos. 

 

Como se trata de uma imagem de projeção de morte 

pode demonstrar que vê sua relação com o marido 

morta, e gostaria de entender o porquê disso. Mas 

não consegue. 

  

Ainda referente a temática da morte, pode se pensar 

que é ela grudada na morte – medo de morte 

 

“E às vezes, quando eu acordo, eu vejo um rosto 

escuro que eu não sei se é um vulto ou uma 

mascara” – Percepção da possibilidade de morte 

iminente. 

 

“Volto a fechar os olhos para ver se aquela imagem 

some e quando eu volto a abrir os olhos, ele já não 

esta lá” – Capacidade pela (re)significação, 

(re)elaboração repressão do medo da morte para dar 

conta da realidade existencial sofrida e conflituosa. 

 

Mas daí eu me recordo que nos meus sonhos essa 

sombra me persegue. – Demonstra que seus 

mecanismos de defesa para lidar com este medo da 

morte não dão conta de manter esta ansiedade 

afastada da consciência. 

 

Mecanismo de defesa Negação – “Essa incerteza faz 

com que eu evite pensar nisso. Assim, eu não, ‘eu’ 

pessoa da história” 

2. Herói: ela mesma 

Idade: 34 Sexo: feminino  

Vocação: dormir, ser assombrada pela morte 

Interesses: entender pesadelo 

Traços: introversão, medo  

Adequação: média Imagem corporal e/ou auto-imagem: perseguida, triste 

 

3. Necessidades comportamentais do herói: vagar por lugares desconhecidos; passar por 

lugares escuros e sombrios; fechar os olhos; abrir os olhos; saber o porque; evitar pensar 

Influência dinâmica: presença de desejos escondidos no inconsciente; desejos 

sombrios presentes no inconsciente (agressividade? Descobertas sexuais?); 

dificuldade em olhar para estes desejos; espera que o desejo desapareça; 

dificuldade de compreender origem de seus desejos, o que demonstra uma boa 
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entrada para análise; dificuldade em entra em contato com este conteúdo 

reprimido, ameaça de morte.  

a. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas:  

Implicando necessidades de ou para:  

b. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas: vê duas 

pessoas, uma de frente para a outra com o rosto virado de lado.  

Implicando necessidades de ou para: resolver conflitos no casamento, resolver 

conflitos internos, resolver sua questão com a morte. 

4. Concepção do ambiente: desconhecido, escuro, sombrio 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: o que ela é X o que ela deseja ser; desconhecido X conhecido; 

viver X morrer 

7. Mecanismos de defesa: repressão; negação. 

8. Ansiedades: medo da morte; medo do final do relacionamento; ansiedade persecutória 

9. Adequação do superego: Rígido 

10. Integração do ego: Boa 

 

 

História n.o: 11     Figura no. 16 

1. Tema: FRAGILIDADE IMPERCEPTÍVEL 

T. LATÊNCIA: 56’’ 

T. HISTÓRIA: 1’35’’ 

 

HISTÓRIA: 

Duas pessoas caminhavam por um lago congelado quando uma fenda se formou e eles caíram 

na água e morreram congelados. 

 

Inquérito: 

(antes que eu perguntasse inicia explicando) 

Essa cena é como se eu estivesse bem em cima de uma montanha de gelo, de um lugar bem 

alto cheio de neve, e aí eu só via de longe um lugar todo coberto de neve, e via as pessoas 

como se fossem formiguinhas. E aí vi duas pessoas que estavam andando na neve. E aí abriu 

uma rachadura e elas caíram dentro do buraco. 

Quem eram essas pessoas?  

Duas pessoas quaisquer. Desconhecidas, e não próximas.   

Onde você estava?  
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Eu estava sobrevoando.  

E isso foi bom? 

Sobrevoar? Isso era ótimo. Era muito bom.  

E como foi ver as pessoas? 

Foi ruim! Foi triste. Eu queria ter feito alguma coisa para ajudar. Mas eu sabia que não tinha 

mais jeito. 

Eram adultos? Crianças? Jovens? Idosos? 

Eram jovens as pessoas que caíram. Um homem, e a outra pessoa não deu pra ver.  

Nível 

Descritivo 

Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Duas pessoas 

caminhavam 

por um lago 

congelado  

 

Uma fenda se 

formou  

 

Eles caíram na 

água e 

morreram 

congelados. 

Situação em 

que alguém 

vê de longe 

duas pessoas 

morrendo 

congelados. 

O conteúdo evocado por esta imagem demonstra ser 

importante para Rafaela, tendo em vista a descrição 

empobrecida, e a temática da história. 

 

Pode significar que ela está sendo espectadora de sua 

própria vida – enquanto sua vida está morrendo, ela está 

assistindo, sem “poder” fazer nada.  Pode ser também uma 

projeção de seu estado real de saúde por ser portadora de 

uma doença grave. 

 

A visão de duas pessoas leva a suposição de que se trata de 

sua percepção sobre seu casamento.  

 

A frieza do ambiente leva a compreensão de que para ela 

sua relação está congelada, fria, sem emoção. 

 

INQUÉRITO 

“eu só via de longe um lugar todo coberto de neve, e via as 

pessoas como se fossem formiguinhas. E aí vi duas pessoas 

que estavam andando na neve.” – Ansiedade persecutória – 

sensação de estar sendo observada. 

 

“E aí vi duas pessoas que estavam andando na neve. E aí 

abriu uma rachadura e elas caíram dentro do buraco.” - 

projeção do relacionamento que para ela está frio, 

morrendo.  Ou percepção de sua própria morte. 

 

“Duas pessoas quaisquer. Desconhecidas, e não próximas.” 

– mecanismo de defesa formação reativa – na realidade 

parece dizer da relação dela e do marido, que deveriam ser 

muito próximos. Mas na relação estão se distanciando  

 

“Eu estava sobrevoando” – demonstra ausência na tomada 

de decisões de sua própria vida. É somente uma 

telespectadora. 

 

As duas pessoas podem ser o marido e ela – “Eram jovens 

as pessoas que caíram. Um homem, e a outra pessoa não 

deu pra ver” – utiliza mecanismo de defesa isolamento, 

devido ao sofrimento que lhe causaria. 
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Pode fazer alusão a sua percepção de que está se vendo indo 

para o buraco nesta relação atual ou na sua doença. 

 

2. Herói: ela mesma 

Idade: 34 Sexo: feminino Vocação:  

Interesses:  

Traços: passividade  

Adequação: Ausente Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói: cair na água; morrer 

Influência dinâmica: desesperança; desejo de morte, ou ver-se morrendo em sua 

subjetividade dentro da relação, ou na sua objetividade. 

h. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: 2 pessoas; neve 

Implicando necessidades de ou para: olhar para sua relação a dois; frieza na 

relação 

i. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: frio, distante 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m: X f: X) são vistas como: morrendo           e a reação 

subjetiva é: não fazer nada, assistir 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: ficar passiva X mudar; caminhar para a morte da relação X ter 

atitude para mudar a relação; ser telespectador da própria vida X agir 

7. Mecanismos de defesa: projeção; isolamento  

8. Ansiedades: tristeza; morte 

9. Adequação do superego: rígido 

10. Integração do ego: fraca 

 

 

História n.o: 12     Figura no. 19 

1. Tema: VOYEUR 

T. LATÊNCIA: 3’ 

T. HISTÓRIA: 2’ 
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HISTÓRIA: 

(Gira a prancha varias vezes – coloca em pé, vira de novo.) 

Em uma cabana na montanha um casal resolveu (pausa por 15’’ e olha fixamente a prancha) 

se isolar da civilização. Por um final de semana eles não fizeram nada além de se amarem. As 

janelas da cabana ficavam até embaçadas. E às vezes eles tinham a sensação de estarem sendo 

observados. E quando se aproximavam da janela só conseguiam ver os olhos da coruja. 

 

Inquérito: 

Porque resolveram se isolar? 

Porque eles queriam fazer alguma coisa proibida 

O que? 

Acho que eles se apaixonaram muito rápido, e eles queriam ficar só os dois, então foram para 

um lugar longe, onde eles ficassem sozinhos e pudessem só curtir um ao outro. Talvez eles 

tivessem outros compromissos, então resolveram ir para um lugar onde ninguém os acessasse. 

Tinha alguém os observando? 

Na verdade ela que tinha essa paranóia de que talvez alguém estivesse olhando. Mas não tinha 

ninguém. Era só uma coruja. 

E o que vai acontecer depois? 

Esse momento foi intenso, mas eles vão voltar e vão continuar vivendo como estes casais 

normais. Era começo, eles queriam estar juntos. 

Nível Descritivo Nível 

Interpretativo 

Nível Diagnóstico 

Em uma cabana na 

montanha um casal 

resolveu se isolar da 

civilização.  

 

Por um final de semana 

eles não fizeram nada 

além de se amarem.  

 

As janelas da cabana 

ficavam ate embaçadas.  

 

E às vezes eles tinham a 

sensação de estarem 

sendo observados.  

 

E quando se 

aproximavam da janela 

só conseguiam ver os 

olhos da coruja. 

 

Situação em 

que um casal 

precisa se 

isolar do olhar 

de todos para 

conseguir se 

amar 

Pode fazer referência a sua percepção do 

casamento ou de seu desejo sexual. Necessidade 

de se isolar do mundo com um companheiro para 

conseguirem se amar. 

 

“E às vezes eles tinham a sensação de estarem 

sendo observados. E quando se aproximavam da 

janela só conseguiam ver os olhos da coruja.” – 

Ansiedade persecutória. – Pode demonstrar seu 

desejo de trair o marido, tendo em vista o medo 

de ser descoberta. 

 

“As janelas da cabana ficavam ate embaçadas.” 

– necessidade de ter seus desejos sexuais 

satisfeitos. 

 

“E às vezes eles tinham a sensação de estarem 

sendo observados.” – sensação de ser vigiada – 

superego atuando para condenar seus desejos. 

 

Necessidade de afastar-se da realidade para ter 

um relacionamento proibido. 

 

2. Herói: casal 

Idade: adulto           Sexo:        Vocação: se amarem  

Interesses: se amarem 



484 
 

 

Traços:  

Adequação: forte Imagem corporal e/ou auto-imagem:  

3. Necessidades comportamentais do herói: se isolar da civilização; se amarem; ser 

observado.  

Influência dinâmica: modo de possibilitar seus desejos reprimidos a terem vazão; 

realizar seus desejos sexuais; superego vigilante, medo de ser descoberta, culpa. 

j. Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas: coruja 

Implicando necessidades de ou para: vigilância do superego 

k. Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas:-  

Implicando necessidades de ou para:  

4. Concepção do ambiente: isolado 

5. Figuras percebidas como: 

a. Fig. Parentais (m:  f:    ) são vistas como:          e a reação subjetiva é:  

b. Fig. Contemp. (m:    f:     ) são vistas como:            e a reação subjetiva é: 

c. Fig. Infantis     (m:  f:    ) são vistas como:  e a reação subjetiva é: 

6. Conflitos subjetivos: permitir vazão dos desejos X conter-se; reconstruir relação X 

deixar acabar; afastar-se da realidade X ficar na realidade 

7. Mecanismos de defesa:  

8. Ansiedades: ser vigiada, medo de ser punida, expressar sua sexualidade 

9. Adequação do superego: atuante 

10. Integração do ego: boa 

 

 


