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cima, com raiva, comecei tacando as pequenas, esperando que eles 
fizessem alguma coisa. E eles não faziam nada e fui tacando as 
grandes de raiva. 
T: O que você sentiu? 
DENISE: Muita tristeza. 
MARTA: Acho que você ficou angustiada com as plantas. Você 
gosta e está jogando fora. 
OLGA: Você não faria outra coisa? 
T: Vamos exercitar o sonho. Vamos continuar o sonho dela. O que 
vocês fariam? 
OLGA: Gritava, arrombando a porta. 
ANITA: Por que você não foi com eles? 
DENISE: Entrei com eles pela lateral, mas eles não deixaram eu 
entrar. Aí, eu olhava para cima e via as plantas. Eram oito pessoas, 
não reconhecia, mas eram minha família. Eles entraram pela frente 
e atrás da casa tinha um sobrado bonitinho. 
ANITA: Você via alguma coisa? 
DAVI: A chave, a porta fechada, as plantas. Isto tudo é importante. 
Talvez você tenha algo dentro de você que quer jogar fora. Não está 
abrindo para jogar fora, acarretou que ia jogar fora tudo. 
DENISE: A casa não era distante do sobrado... uns cinco metros... 
eu dizia “Se vocês não me derem a chave, jogo as plantas”. Olha 
que detalhista o sonho... eu olhei para cima para ver as plantas. Eu 
pensava “Já que eles não deram, só me resta jogar”. Se eu não 
acordasse, o que mais eu ia jogar? 
T: Vocês comentaram algo importante! Ela gosta de plantas e ela 
joga o que é valioso, e ela jogou. O que isto é para vocês? Ela joga 
aquilo que é valioso para ela. Nos sonhos, vai vir o que vem de 
dentro e cada um tem algo valioso, que vai aparecer com um 
símbolo. 

 

No nosso dia-a-dia, e até por influência da nossa cultura ocidental, 

geralmente dá-se pouca importância aos sonhos e é comum as pessoas dizerem 

que nunca sonham, ou raramente o fazem. Quando solicitei, já na primeira sessão, 

que o grupo ficasse atento aos sonhos e os anotasse tive como objetivo promover, 

em cada participante, um encontro consigo mesmo, em outras palavras, um diálogo 

entre consciente e inconsciente. 

Em geral, no início da psicoterapia individual, nota-se dificuldade, por parte 

dos pacientes, de lembrar dos seus sonhos, o que vai sendo gradativamente 

superado com o decorrer do processo, mas neste grupo, logo na terceira sessão, 

quase todos os participantes trouxeram sonhos e isso não é comum. Tal fato, sem 

dúvida, revelou, por parte de cada participante, abertura para os processos 

psíquicos internos e atenção a esses conteúdos do inconsciente, mas indicou 

também uma abertura grupal intensa para esse tipo de diálogo. Penso que essa 

prontidão para lembrar e relatar os sonhos deveu-se também à própria dinâmica do 
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processo psicoterápico breve, além do fato de os participantes sentirem-se 

afetivamente ligados e apoiados. 

Assinalei também para o grupo que todo sonho é importante e que tudo que 

lembrassem era significativo. Na verdade, pelo fato de os sonhos conterem uma 

linguagem simbólica e pictórica e uma lógica própria, a sua abordagem não 

comporta uma análise  própria da lógica formal. Sabemos que, nos sonhos, todos 

seus elementos estão interligados e todos são significativos, portanto, tudo que 

fosse lembrado pelo sonhador seria importante, daí a necessidade de informar ao 

grupo que não se preocupasse em trazer relatos inteligíveis e completos. 

A solicitação para que contassem os sonhos teve também como objetivo fazer 

com que, ao rememorá-los, o participante mergulhasse novamente no mundo 

onírico, resgatasse as emoções ativadas e compartilhasse com o grupo. Gallbach 

(2003) comenta que ao ouvir o próprio sonho, o sonhador “tem uma nova 

perspectiva sobre o sonho que ajuda a objetivá-lo, no sentido de sair do estado de 

identificação com ele e de passar a tê-lo como algo diferenciado, a ser observado” 

(p.41). 

Como os símbolos são elementos vivos da psique e têm caráter polissêmico, 

entrar em contato com eles implica um cuidado e uma delicadeza para não 

transformá-los em meros sinais, desprovidos de vitalidade e significado profundo. A 

compreensão e a vivência do sonho, na abordagem imagética, representam a via 

mais adequada para tocar a sua natureza profunda, e possibilitam a conexão do 

sonhador consigo mesmo e a liberação da energia psíquica represada, o que causa 

alívio e bem-estar, como relatam Marta e Davi. 

Apresento a seguir o trecho em que Marta (ver anexos, p. 274) e Davi (ver 

anexos, p. 277) relatam como se sentem.  

 
T: Quando você teve esses sonhos? 
MARTA: Foram noites seguidas. Os dois no final da semana 
passada, depois daqui. Eu acordei aliviada. Eu sempre acordo dos 
meus sonhos e sinto alívio porque sei que não vai acontecer isso. 
DAVI: Três sonhos... Vida cotidiana, trólebus. Primeiro, com água... 
eu via várzea... não tinha lama, nem água, ela estava úmida, estava 
passando por ela. Segundo, era um salão grande dançando uma 
valsa muito gostosa com uma pessoa de uns 45 anos. Não sei quem 
é... Dança, tinha gostado, gosto de dançar. No sonho de hoje, eu ia 
pegar o ônibus. O ponto não era ali. Tinha subida, descida muito 
grande... acordei, tinha preocupação de vir aqui, tinha que me 
preocupar com ela. 
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T: O que você sentiu quando acordou? 
DAVI: O segundo, eu não queria que terminasse. O outro, muita 
liberdade... Não queria... 

 

Entendo a compreensão dos sonhos no mesmo sentido que Gallbach (2003) 

quando esta diz que “‘Compreender’, aqui é formulado de maneira mais ampla 

possível: implica entender seu sentido, realizá-lo, trazê-lo para a vida e deixar que 

exerça influência sobre ela. Ou seja, colocar uma ordem inteligível, clara, 

convincente, que deve passar tanto pela razão quanto pelos sentidos, alcançando o 

máximo de sua eficácia” (p. 15).   

A vivência não implica relatar o sonho como uma experiência vivida e 

encerrada no passado, mas, conforme afirma Bosnak (citado por Gallbach, 2003), 

“retornar à sua realidade [...] Implica voltar à imagem e falar da observação direta, 

contando o sonho no presente, percebendo-se dentro dele e sem perder o contato 

com as emoções do processo, vivenciando e lembrando da melhor maneira a nossa 

experiência no espaço onírico” (p. 23).  

Os sonhos são manifestações do self e, portanto, estão ligados ao processo 

de individuação do sonhador, e no caso da Psicoterapia Grupal Breve estão ligados 

também ao processo de individuação do grupo e à constelação do self grupal. 

Frente ao sonho de Denise e dos demais participantes, pude observar em 

alguns momentos o surgimento tanto de associações pessoais do sonhador, como 

associações pessoais dos integrantes do grupo, movimentos interpretativos tanto do 

sonhador como dos demais e comentários – por mim estimulados como exercícios 

imaginativos semelhantes aos  do processo de Imaginação Ativa − propondo formas 

diferentes de lidar com as situações de conflito. 

 A partir das reações acima relatadas, pude observar como o partilhar o 

próprio sonho mobilizou o grupo e teve um efeito terapêutico sobre ele, e como a 

compreensão e a vivência dos eventos oníricos favoreceram que uma atitude de 

aceitação e respeito aos conteúdos do inconsciente predominasse.   

É importante ainda ressaltar que nessas três primeiras sessões duas 

temáticas mobilizaram muito o grupo e, de formas diferentes, estão relacionadas ao 

foco trabalhado: as necessidades afetivas, tanto no âmbito das relações familiares 

como das relações amorosas, e a influência da religião. 

O trecho abaixo revela com mais precisão esses pontos conflitivos (ver 

anexos, 276). 



 

 

161

 
CLÉO [interrompe e diz]: Não sei se conto... tive um outro sonho, 
mas... estou pensando se falo... [ri e abaixa a cabeça]. Tenho 
vergonha. Era assim... estava na minha casa e estava com um 
moço, amigo da minha filha. Ele morava junto... para ajudar ele. Aí 
ele me pedia um abraço. Dizia “Sou tão carente” [ri]... mas um 
abraço de filho [justifica]. 
T: Como se sentiu quando acordou? 
CLÉO: Achei que eu estava agradando. 
DENISE: Carência, tocar, carinho. 
FÁTIMA: Carência, falta de carinho. 
T: Vocês entenderam o abraço de mãe pra filho? 
DAVI: Não. Era mais carência, mais forte. Ele tava querendo e acho 
que ela queria dar. 
DENISE: Nós somos muito carentes, não é porque somos mais 
velhos... ela podia ter continuado. 
T: Você ia continuar? 
DENISE: Eu sou malandra. Já aconteceu de sonhar, acordar, querer 
continuar e nós queremos esse tipo de carinho... Mas por que... da 
malandragem? Sou independente da família, tenho minha casa, 
pago minhas contas, mas a família interfere... a religião deprime, 
reprime... a gente quer dar um abraço, um beijo... 
T: Vamos continuar o sonho... vamos fazer um exercício com o 
sonho, o sonho é dela [Cléo] e já terminou. Agora vamos exercitar. 
OLGA: Não tem a ver com sexo. É isso que ela sentiu. Lá na 
faculdade, os meninos e as meninas me abraçam. Independente de 
homem ou mulher, é gostoso. Tem um menino que eu ajudei na 
cachoeira, ele escorregou e quase caiu e eu segurei. Ele chega, me 
abraça, brinca comigo. 
ANITA: Ela [Denise] tem um jeito carinhoso, parece que, quando as 
pessoas mostram muito o que elas são, os outros pensam que não 
precisam do que mostra. 
T: Vocês concordam com isso. O que vocês pensam? 
CÁSSIA: Acho que ela é carinhosa com as pessoas... 
DENISE: Ou será que a gente se mostra auto-suficiente? 
DAVI: Independente de ser homem ou mulher... desde 28 de 
fevereiro deste ano, minha mulher teve um AVC e ninguém sabe o 
que é carente. Não é carente, é carinho. É ver ela viva por dentro e 
morta por fora. Não é só homem. Vocês falaram da mulher, eu tenho 
sentido falta disso que ela falou. 

 
 

É interessante observar na fala de Denise a luta entre as necessidades 

afetivas e sexuais e o próprio controle interno que é projetado na religião, e o 

desenvolvimento de mecanismos racionalizantes, visando justificar sua repressão 

sexual/afetiva. Podemos aí lembrar Jung e Whitmont acerca da questão do bem e do 

mal. Whitmont (1991) afirma que “nenhum impulso ou motivação é em si bom ou 

mau. A maneira como lidamos com ele é que lhe confere tal atributo” (p. 251). Jung 

(1974/1993) assinala que é difícil dizer o que é exatamente algo mau, e que, muitas 
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vezes, o que nos parece mau, na verdade não o é. Só Deus teria o conhecimento do 

bem e do mal, e nós, humanos, com um conhecimento apenas superficial do mundo, 

teríamos apenas um conhecimento abstrato sobre o bem e o mal.  

A fala de Olga também denuncia mecanismos repressivos operando 

conjuntamente com a negação das suas necessidades sexuais. 

Denise ao dizer “nós somos muito carentes, não é porque somos velhos, ela 

podia ter continuado [o sonho]” também revela como sente o preconceito em relação 

à vida afetiva e sexual na velhice. É importante destacar que o principal preconceito 

é em relação a si própria, à própria dificuldade de lidar com a sua sombra, o que é 

projetado no mundo. 

Davi sente abertura das participantes do grupo para expor sua carência 

afetiva, salientando que esse sentimento não é só do mundo feminino. Ao falar da 

sensibilidade e das emoções masculinas, ele revela aspectos do desenvolvimento 

da sua anima e sua confiança no grupo, deixando evidente que se sente 

pertencendo e aceito por ele. 

 As dificuldades apontadas para lidar com as demandas de filhos, maridos e 

pais, geralmente tinham como base a baixa auto-estima e sentimentos de 

desvalorização pessoal e culpa. Os valores religiosos apareceram – as nossas 

raízes cristãs dificultam que admitamos a existência do mal dentro de nós − como 

rígidos e impedindo a auto-realização e a vivência da sexualidade de uma forma 

prazerosa. As reações dos participantes a ambas temáticas revelaram dificuldades, 

amplificadas pelo processo de envelhecimento, com a própria sombra. Jaffé (1989) 

afirma que “Na sombra vive tudo o que não quer ou não pode se adaptar aos 

costumes e convenções, assim como às leis religiosas e civis. [...] A sombra não é 

tão-somente destrutiva, e a consciência nem sempre está do lado das prescrições 

gerais” (p. 86). 

Maroni (2001) lembra que o espaço da destrutividade e do mal está contido 

na sombra arquetípica e que “não há processo de individuação se não tomarmos 

contato com a nossa capacidade destrutiva, autodestrutiva, maléfica, demoníaca” (p. 

131). 

Num processo breve e grupal, esse confronto assume características 

diferentes da análise, mas mesmo assim pude constatar nos atendimentos 

realizados com esse grupo de idosos que é possível desenvolver um trabalho com 

as fantasias relacionadas à destrutividade e ao mal e promover uma ampliação da 
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consciência. Inclusive em relação à culpa, considero importante lembrar a fala de 

Jung (1971/1984) sobre a existência da culpa quando se transgride a consciência 

moral e a sua importância no processo de individuação. A culpa que apareceu em 

alguns membros do grupo, longe de ser prejudicial ao processo, é um sentimento 

importante para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. 

 Os diálogos entre os participantes a respeito da possibilidade de atitudes 

alternativas, tanto em relação às pressões familiares quanto à repressão religiosa, 

refletiram uma percepção construtiva das manifestações do arquétipo sombra. O 

grupo demonstrou aceitação do lado obscuro e pouco diferenciado do participante 

que relatava suas dificuldades, e suas propostas de saída para a situação conflitual 

foram no sentido de que é possível aceitar em si mesmo a  própria humanidade, e 

que tanto o medo, como a raiva,  as necessidades sexuais e afetivas fazem parte de 

um todo junto com amor, criatividade e outros sentimentos positivos. 

Lembro aqui Whitmont (1991) quando este assinala que, quando 

conseguimos abolir as repressões de ordem pessoal, a individualidade e a psique 

coletiva começam a emergir fundidas uma na outra, liberando as fantasias pessoais 

que estavam reprimidas. Esse autor  também enfatiza que deve haver uma 

percepção consciente e vivencial de todo tipo de sentimento e impulso e é essa 

experiência ativa do viver que nos torna conscientes do nosso destino. A voz do 

destino só poderá ser ouvida quando harmonizarmos dentro de nós os desejos e a 

culpa e o medo, cabendo a cada um a descoberta do seu modo particular de 

expressar o que deseja da vida. 

Em diferentes momentos, a questão da persona teve um peso significativo 

pois sabemos que o trabalho com este aspecto pode, mesmo numa Psicoterapia 

Breve em grupo, reduzir a rigidez e favorecer a consciência das nossas condições 

humanas. A rigidez gera isolamento e quando conseguimos confrontar nossas 

personas, nem que seja de forma parcial, limitada, nos humanizamos. As personas 

de mãe, de professora, de avó, de uma pessoa religiosa e outras que apareceram 

no grupo favorecem a adaptação mas, por serem simples máscaras da psique 

coletiva, apenas aparentam uma individualidade. Como meu propósito era de um 

trabalho breve, em grupo, e não análise, o objetivo não era a dissolução da persona, 

mas, dentro dos limites da minha proposta, propiciar que o grupo desenvolvesse 

alguma consciência do processo imitativo ao qual está sujeito e que está na origem 

das suas personas. Na verdade, a partir de uma elaboração psicológica 
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compartilhada, o meu objetivo era fazer com que o grupo percebesse, se 

conscientizasse dos laços humanos comuns que ligam todos os seus membros.Essa 

consciência e o acolhimento sentido fez com que o grupo caminhasse praticamente 

sozinho e o self grupal fosse gradativamente se constelando. 

 

Quarta Sessão:  A Relação entre o Questionamento Ético e a Auto-
Estima  

 

Preocupações relacionadas à segurança e à cidadania, portanto a um 

questionamento mais ético, mobilizado pela questão da auto-estima, ficaram 

também evidentes nas quarta e quinta sessões. Jung afirma que a busca pelo fazer 

o certo, a não aceitação das coisas erradas, também está relacionada ao processo 

de individuação, e o desenvolvimento máximo das possibilidades de uma pessoa só 

pode ser atingido pela ética. 

A seguir apresento um fragmento da quarta sessão quando o grupo está 

falando sobre seus desenhos e dos seus sentimentos em relação à violência e à 

insegurança (ver anexos, p. 285). 

 
CÁSSIA: Não consegui. 
T: É tão grande a revolta que não tem como passar para o papel? 
DENISE: Sem saída. 
CÁSSIA: É [mostra que deixou a folha em branco]... é. 
CLÉO: O pior é quando é dentro de casa [chora]. Quando tem na 
família e a gente não espera fazer isso [Pára e abaixa a cabeça]. 
T: Quer comentar? 
CLÉO: Fizeram com meu filho, é dor demais... é dor muito grande 
[chora], agora não dá. 
DENISE: Fala! Diminui sua dor. Eu também tenho filhos... 
T: Aqui você pode falar... descarregar... 
CLÉO: É difícil, sou chorona... Meu filho vendeu a casa que nós 
demos para ele, pegou o dinheiro da indenização dele e montou um 
negócio. Ficou sócio com meu cunhado. Ele foi pondo dinheiro, 
pondo dinheiro e quando acabou, meu cunhado largou ele sozinho. 
Acabou com tudo, perdeu tudo... é duro... Ele veio morar com nós, 
ainda bem que podemos! Meu marido tem 65 anos, trabalha, dá 
pena perder o que fizemos com sacrifício... fazer isso com o dinheiro 
da gente... fiquei revoltada com a minha irmã, ela me disse “Não 
vamos pagar”. Mas eu cobro, não quero perder. Não é justo! Acho 
que dívida é dívida e tem que ser paga, nem que seja dez, 
cinqüenta. Mas não quero perder a amizade dela. Ela está sem 
graça. Eu vou lá... tenho saudade dela, das crianças. 
T: Junto com a mágoa, tem amor. 
CLÉO: É. 
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MARTA: Não pode perder mesmo amizade. 
OLGA: Não deve mesmo. 
T: O que você fez foi de coração? 
T: Junto com a mágoa, tem amor. 
CLÉO: Foi. Minha filha fala “Deixa pra lá, ela não tem jeito”. Outro 
dia, fui na minha outra irmã e deixei o carro na frente. Se ela visse, 
podia não entrar, mas têm outros iguais. Aí me escondi. Aí não tinha 
jeito... Quando ela me viu, ficou meio sem jeito. Eu cobro, tem que 
pagar! Não precisa ser tudo, mas tem. Ela não se conforma, mas é 
do meu filho. Ele tem duas filhas, é para elas. 

 

 

Jung (1971/1984) chama atenção para o fato de um autoconhecimento mais 

profundo nos levar a uma maior responsabilidade moral e a decisões éticas mais 

difíceis. O grupo em alguns momentos demonstra que já não é possível 

simplesmente cumprir uma norma ditada pela religião ou pelas leis; ao contrário, a 

obediência cega frente a qualquer código causa incômodo e insatisfação e precisa 

ser revista e substituída por uma decisão verdadeiramente ética.  

Whitmont (1991) assinala que em prol do ideal patriarcal do ego – à 

valorização do poder, da honra, o respeito da comunidade – desenvolvemos a 

repressão das necessidades e de sentimentos socialmente inaceitáveis e passamos 

a negar nossas necessidades pessoais e  a debilitar nossa auto-estima. Esse autor 

complementa  dizendo que o “conflito de valores mais angustiante surge quando a 

consciência individual não consegue dizer sim à moralidade tradicional [...]. Depois 

de termos aprendido a nos controlar mediante o exercício da vontade e da 

obediência às leis, temos agora que aprender a fazer escolhas individuais por nossa 

própria conta e risco”(p.244). 

No trecho da sessão reproduzido, Cléo revela a sua dor e a sua necessidade 

de seguir a própria consciência individual, mesmo correndo o risco de perder o afeto 

da irmã e as relações familiares ficarem mais prejudicadas. Como diz Whitmont, com 

o desenvolvimento psíquico, percebemos mais claramente que, à medida que o ego 

vai sendo determinado mais pelo self do que pelo coletivo, a escolha ética fica mais 

sujeita à voz interior do que aos valores exteriores e contempla a possibilidade, e até 

a necessidade, de correr riscos.  

A solicitação para que desenhassem o sentimento a respeito do que tinham 

dito sobre a violência e a insegurança tinha como objetivo mobilizar os recursos 

criativos do grupo. Tal meta foi captada por Marta, cuja reação refletiu maior 
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flexibilidade e um movimento energético mais fluido do que no início do processo 

psicoterápico. E é justamente esse ponto que a Psicoterapia Breve visa ativar. 

Cito a seguir o trecho em que aparecem as reações de Marta, Denise e 

Cássia frente à solicitação para que desenhassem (ver anexos, p. 283). 

 
T: É isso... estamos falando de vários tipos de violência... de 
insegurança... gostaria que vocês tentassem expressar esses 
sentimentos no desenho. 
DENISE: Tá difícil. 
T: Por isso mesmo... tentem. 
MARTA: Um símbolo. 
T: Podem fazer juntos ou sozinhas, como quiserem. 
DENISE: Pode não fazer? 
T: Pode. 
MARTA: Aqui não importa a arte [levanta, pega papel, lápis preto e 
giz de cera]. 
OLGA: Pode fazer sozinha? 
T: Sim. 
OLGA: Então vou fazer sozinha. 
DENISE [repete a explicação para Cléo e pergunta para T]: Pode 
não fazer? Pode desenhar? 
T: É para desenhar. 
DENISE: Não entendi, achei que não podia. 
T: Sempre respeitem a primeira idéia que vier. Não se preocupem 
com o bonito, feio... Vejam como vocês podem pôr no papel o que 
vocês sentem em relação a tudo isso que conversamos. 
DENISE: É para escrever também? 
T: É para desenhar. 
DENISE: Mas pode escrever no desenho? 
T: Se você quiser! 
CÁSSIA [comenta alto]: Não estou conseguindo nada, meu cérebro 
pensa... mas me expressar é difícil. 
CLÉO: O meu tá ficando feio. 

 

Os desenhos realizados revelam que o canal de conexão com o próprio 

inconsciente estava gradativamente se ampliando e também que a relação com os 

demais membros do grupo estava se fortalecendo e se aprofundando. As 

dificuldades que emergiram, como no caso de Cássia – que não conseguiu 

desenhar nada e apresentou a folha em branco – sugerem bloqueio intrapsíquico e 

não exatamente ansiedade em relação a como o grupo iria percebê-la e acolhê-la.  

Como já mencionei anteriormente, para Furth (2004) qualquer desenho possui 

efeito catártico e essa catarse permite que o símbolo mova a energia psíquica 

interna e dê inicio ao processo de cura. Nessa quarta sessão, pude  observar como 

os desenhos que simbolizavam os sentimentos do grupo em relação à violência 

ajudaram os participantes a descobrirem e/ou reconhecerem a própria violência e a 
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do outro e a se confrontar com ela. A objetivação e o diálogo com as imagens que 

refletiam o sentimento frente a diferentes perdas, e a conseqüente 

despontencialização destas, através de uma abordagem compreensiva, também 

possibilitou que elas fossem captadas de forma fluida e dinâmica e elaboradas. 

Lembro também Sant´ Anna (2005) quando este refere que a imagem é a 

matéria-prima da psique e que é por meio da imagem que a consciência pode se 

auto-observar no seu movimento criativo. A produção de imagens contém um valor 

adaptativo, criativo e terapêutico e ao experimentá-las emocionalmente o grupo se 

conectou com a força mobilizadora e potencializadora dos próprios processos 

psíquicos e obteve referenciais a respeito do seu processo de crescimento. 

Oliveira (2006), em suas reflexões sobre o papel da materialidade no grupo 

terapêutico-vivencial, afirma que esta possui várias funções, entre elas a de 

receptáculo de conteúdos agressivos e negativos e de elemento  facilitador na 

elaboração de situações conflituais. Essa autora, ao se reportar à influência da 

materialidade nas relações do grupo terapêutico, chama atenção para o fato de o 

processo transferencial se desenvolver de uma forma atípica: a transferência 

deixando de recair sobre o terapeuta com exclusividade e passando a ser distribuída 

entre os participantes do grupo, e também para a materialidade em si.   

O trecho da sessão apresentado revela que esse movimento foi também 

observado no  grupo terapêutico desta pesquisa. Frente à solicitação para que 

desenhassem, Cléo, Cássia e Denise apresentaram uma reação negativa ao 

desenho em si, e não a mim ou aos demais participantes do grupo. Daí, conforme 

Oliveira, a materialidade serviu de proteção tanto ao próprio participante como a 

mim, como terapeuta, na relação transferencial.        
A minha atuação em relação ao trabalho com as imagens que emergiam do 

grupo foi pautada na compreensão de que através destas um processo vivo fluía e 

que eu podia potencializá-lo na medida em que eu favorecia a vivência emocional 

das mesmas. O recurso de amplificação também foi utilizado e esta se tornou ainda 

mais rica à medida que as imagens foram enriquecidas pelas perguntas e 

associações e diferentes enfoques que os participantes compartilharam. Na verdade, 

sob o sentimento de perda, pude perceber a presença de um medo maior que é o 

medo da mudança exigida pela vida e que é inerente ao processo de 

envelhecimento.  



 

 

168

Quinta Sessão: O Desenvolvimento do Self Grupal 

 

Na 5ª sessão, chamou minha atenção a compreensão que o grupo 

demonstrou ter de que estava desenvolvendo um trabalho terapêutico, deixando 

claro que era um momento único, diferente de outros encontros anteriores. O grupo 

revelou que tinha noção de que a vivência pela qual passavam era única, singular, 

momento único em que resgatavam suas histórias, suas verdades e se defrontavam 

com antigos medos e inseguranças que não podiam ser apenas relatados para os 

ausentes. O contato com o amedrontador e com o fascinante da descoberta de si 

mesmo não podia ser comunicado, tinha de ser vivenciado e partilhado. O processo 

de autoconhecimento é um caminho complexo, pois, à medida que o inconsciente se 

manifesta, mais e mais conteúdos emergem, mais mensagens exigem ser 

compreendidas, sendo que esse trabalho  não tem um roteiro pré-determinado, nem 

um tempo certo e previsível. Vigora nessa jornada Kairós. 

A experiência de despertar levou o grupo a conhecer que as verdades 

absolutas que acreditavam existir, eram apenas, como diz Maroni (2001), “uma das 

verdades possíveis no infinito caleidoscópio de si mesmo. Nessa experiência 

enigmática, a verdade não se opõe ao erro, mas a outras expressões verdadeiras, a 

outras perspectivas” (p. 24).  

Nessa 5ª sessão, o grupo deu indícios de que tinha descoberto que o mundo 

da unidade, como diz Maroni, não é incompatível com o mundo da multiplicidade, e 

que a forma de uma pessoa ser é tão digna quanto à do outro, apenas é diferente. A 

vivência da alteridade, a descoberta de qual é nosso lugar no mundo e qual é o do 

outro leva a uma estabilização do eu e à noção que cada um com sua história faz 

parte de uma história maior e de um Todo. Maroni aponta que “Re-conhecer a 

alteridade é talvez a única forma que o self (o ser como um todo) tem de enriquecer-

se” (p. 28). 

Essa 5ª sessão, por ser o meio do processo, teve um peso diferenciado pois 

metade do trabalho tinha transcorrido e a vinculação afetiva entre os membros 

estava fortalecida, possibilitando o desenvolvimento do self grupal. Paulatinamente, 

através de diferentes formas de expressão, a experiência vivida era valorizada pelos 

demais, o respeito pelo enfoque do outro e os sentimentos de acolhimento, a relação 

humanizada que estava sendo construída foram traçando a trajetória de uma nova 

história em que se delineavam o crescimento pessoal e o grupal, e o 
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desenvolvimento das relações sociais. Retomo aqui Freitas (2005) quando esta diz 

que a tarefa da individuação “não é apenas garantir a própria individualidade contra 

uma multidão que ameaça destruí-la, mas perceber que ninguém vive isolado e que 

a vida não tem sentido por si só. Seu significado deriva da coletividade, da qual cada 

um é parte, e Jung, ao propor o centro da personalidade como o self, que é muito 

maior do que o ego, enfatiza a dimensão coletiva” (p. 55). 

Essa autora aponta também que a aceitação mútua que se desenvolve dentro 

do contexto grupal não significa concordância, mas “aceitação das diferenças, e a 

partir dela cada um poderá afirmar e confirmar o outro, e ambos beneficiam-se com 

a troca” (p. 56); o confronto de visões diferentes fazendo parte desse diálogo 

verdadeiro. 

Cito o trecho abaixo para exemplificar a importância do confronto de visões no 

processo grupal (ver anexos, p. 287). 

 
FÁTIMA: Eu não vim na semana passada porque não estava bem 
psicologicamente, e não deu nem para avisar porque foi por volta 
das 12h” [Fala com a voz alterada]. 
CLÉO: Se for ver... nunca a gente vem porque cada um tem seus 
motivos. Eu também não podia... estou com meu sobrinho de cinco 
anos e minha neta de quatro anos... larguei eles lá e vim.  
DAVI: Água passada não move moinho. É passado, não tem como 
trazer passado... falar... acho que pode, mas ficar falando, 
remoendo. Eu deixo tudo pronto para vir. Hoje minha filha fica com 
ela [a esposa]. Ela se ofereceu e disse “Pai, quando você for, eu fico 
com a mãe”. Ela sabe que de quarta é sagrado para mim.  

 

A 5ª e a 6ª sessões também possibilitaram que emergissem questões 

relativas à condição de se ser o que se é, à necessidade de colocação de limites e 

de afirmação frente aos outros. O grupo manifestou os seus conflitos em relação à 

diferenciação pessoal e ao desenvolvimento da própria individualidade. 

Atrás de uma persona aparentemente submissa aos desejos do outro e 

resignada e que não ousa, o relato do grupo apontou para a existência de 

dificuldade no confronto com a própria sombra e, possivelmente, a existência de 

fantasias de base sexual. 

 Nos trechos que reproduzo a seguir pode-se perceber o medo da própria 

carga instintiva sexual em relação ao masculino e o receio da perda do controle, mas 

pode-se perceber também como é valioso o confronto de visões diferentes num 

grupo (ver anexos, p. 287).   
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FÁTIMA: Tem uma pessoa fazendo serviço em casa. Fiquei nervosa 
e não conseguia pegar o carro. Mandei embora e ele não ia. Pensei 
“O que vou fazer agora com esse homem? Ele é de idade, não faz o 
que eu peço e não queria ir embora. Não quer sair daí. Eu sempre 
administrei a casa, reforma”. 
T: Isto. Você tem o poder para administrar suas coisas. Você é a 
dona da casa e acabou perdendo sua terapia porque deixou outra 
pessoa decidir. Como vocês lidam com isso? 
OLGA: Eu vivi um caso assim ao contrário. Fui professora e sempre 
fui muito severa. Os alunos falam isso também. E tive um aluno, 
engraçadinho, que foi tomando liberdade comigo e quando vi ele 
estava falando palavrão e eu perdi a rédea, não tinha como dominar. 
Ainda bem que os outros não entraram na dele. E na escola não 
podemos dar nota por disciplina. Não sabia como me livrar dele no 
outro ano. Aí ele foi embora da escola, se não eu ia fugir de pegar a 
classe dele. 
T: Que características suas impediram de controlar, de perder as 
rédeas? 
OLGA: Não sei. Ele foi falando, me envolvendo... Onde moro 
também... tem seis apartamentos. O de cima do meu tem uma 
família que o rapaz paga quanto e quando quer. Já rateamos os 
gastos e ele só paga o que usa... Luz, água... E o que é referente ao 
prédio nos dividimos com os outros apartamentos. O síndico não 
sabe mais o que fazer. Fui [síndica] por quatro anos. Ele é uma 
pessoa interessante, fala bem. Eu fazia o balancete e eu pagava a 
parte dele com o dinheiro que recebia da escola. Quando eu ouvia 
ele chegar de madrugada, uma, uma e meia fazendo barulho... sem 
se preocupar... 
T: Pagava a parte dele? 
OLGA: É. Chegava dos shows, trabalhava com essas coisas. Aí ele 
vinha todo meigo, vem deixar o cheque e o cheque volta. Agora é 
outra síndica, ele vem... beija todo mundo, mas não paga. A gente 
vê, eles viajam, dão festas, roupas bonitas, tinham ido viajar para 
uma pousada e devendo. E não tem nem como fazer mais. Isso 
cansa a beleza da gente. Que nem ela [refere-se à Fátima], é dona 
da casa e ele [o pintor] não vai embora. 
FÁTIMA: Falei “Você pega os quartos e vai pintando, descendo até 
a sala, assim eu tinha lugar para ficar”, mas não... eu descia, ele 
descia... se fico no quarto, ele vem, bate e diz que vai fazer retoque. 
Eu disse para ele parar, deixar tudo como está e ir embora, mas ele 
falou que não vai, que veio pra pintar e vai fazer como ele quer. 
CLÉO: Na minha casa contratei para pintar, ele veio. Chegou sem 
nada e quando saiu estava com uma sacola cheia... me levou tudo... 
toalha, gravata, abotoadura que meu marido ganhou em 
comemoração da empresa, coisa de ouro. Eu tinha feito aniversário, 
as coisas que eu ganhei... toalhas, essas coisas. Tinha tirado as 
coisas do guarda-roupa para ficar mais leve para puxar. Eu percebi. 
OLGA e DAVI: E você não falou nada? 
CLÉO: Não... estava sozinha. Meu marido trabalha em outra cidade, 
fiquei com medo. E, no dia seguinte, ele voltou e não pude mandar 
embora, eu sozinha... que é que eu vou fazer com esse homem... 
FÁTIMA: Chamei meu filho enquanto ele foi comprar cigarro. 
Quando voltou meu filho falou “Sr. José, vai terminar o retoque” e 
ele respondeu “Quando eu quero”. 



 

 

171

DAVI: Como o homem se aproveita das mulheres... porque se fosse 
um homem saía à força. Você tá pagando...  
T [para Davi]: Como você faria? 
DAVI: Eu tô pagando você. O meu dinheiro está saindo da bolsa da 
sua mulher, dos seus filhos? Não, eu que pago. Eu faria assim. 
Acho que ele está se aproveitando da fragilidade da mulher. Na hora 
de receber, ele recebe no dia, certo? 
FÁTIMA: Pago. 
CLÉO: Fico sozinha. É difícil ter alguém em casa. 
FÁTIMA: Eu fico nua com meu filho quando estou no banho, mas 
com este homem... como fazer? 

 

Na 5ª e 6ª sessões, a questão da persona submissa, resignada, que se 

mantém à base de repressões, foi trabalhada no sentido de o grupo perceber e 

reconhecer a situação e com isto ter sua consciência ampliada, o que é fundamental 

para o processo de individuação, também num trabalho grupal. 

Whitmont (1991) lembra que só aquilo que somos realmente tem o poder de 

curar-nos. A reação racionalizada inicial de alguns participantes refletia a 

impossibilidade de enfrentar o problema e a dificuldade de ser o que se é. 

Nessas sessões, dentro dos objetivos de um trabalho breve, em grupo, 

procurei intervir no sentido de estimular, a partir de uma elaboração psicológica 

compartilhada, uma reflexão a respeito da persona, visando à redução da sua 

rigidez, o desenvolvimento da consciência das próprias fraquezas, bem como a 

sensibilização para com a existência dos laços humanos comuns a todos 

participantes do grupo.  

Aqui lembro Jung quando este afirma que o desenvolvimento psíquico é 

interrompido não apenas por causa dos traumas passados, mas também pelo 

simples medo de o indivíduo dar os passos evolutivos necessários. Esse caminhar 

exige que a pessoa arque com a responsabilidade pelas próprias decisões e ações e 

isto tem um preço, o preço de desenvolver a própria individualidade. 

É importante assinalar também que o material trazido pelo grupo, suas 

vivências passadas, foi trabalhado não se enfatizando o aspecto regressivo, mas no 

sentido de que o grupo lidasse com as suas dificuldades atuais e desenvolvesse 

uma nova orientação direcionada para o presente e o futuro. 
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Sexta Sessão: A Reflexão sobre a Persona e sobre os Conflitos nas 

Relações Familiares 

 

Preocupações e dificuldades relacionadas à dinâmica intrafamiliar também 

foram enfatizadas na 6ª sessão, surgindo sentimentos de impotência frente à vida, 

principalmente,  em relação aos filhos. A seguir reproduzo um trecho em que tais 

sentimentos aparecem e evidenciam como ainda é difícil para esse grupo de idosos 

direcionar sua energia para o seu crescimento pessoal e possibilitar que os filhos e 

demais familiares ajam por si só, assumam os riscos de suas ações e amadureçam 

(ver anexos, p. 292). 

É justamente em relação a esse ponto que a Psicoterapia Breve, em grupo, 

pode também colaborar. O desenvolvimento do self grupal pode potencializar esse 

momento de “recolhimento dos raios solares”, como diz Jung (1971/1984), 

direcionando a luz em direção ao crescimento pessoal, a uma maior amplitude de 

consciência e ao próprio self. 

 
T: O que tira a paz de vocês?  
OLGA: O que pode dar errado no dia de amanhã. 
T: O que tira a paz é a preocupação de amanhã. Que tipo? 
OLGA: Faltar alguma coisa para filhos...  não devia... devia 
aproveitar o que tem agora. 
ANITA: Isso não me tira paz... o que me tira a paz, não sai da minha 
cabeça... filha que mora longe, que, às vezes, tem problema e eu 
não podia ajudar e não tô perto. Enquanto não vou pra lá, não 
sossego. Com dinheiro não, hoje tenho mais que meus pais. Tive 
mais que eles... carro... e acho que meus filhos têm que trabalhar 
para ter como eu trabalhei. 
OLGA: Estou lendo Dossiê de Castro. Quando me separei tinha um 
restaurante em sociedade com meu ex-marido. Era menos de 1%, 
mas era para dar sociedade anônima. Quando separei, ficou com 
ele e a amante dele e ele não tirou meu nome. Mas, na época, o 
restaurante ia bem. Depois, deu errado e não pagou mais nada. 
Tenho três processos, quase R$ 280 000,00. Minha casa tive que 
passar no nome da minha filha. Todo mês tenho que correr para tirar 
logo meu dinheiro do banco e passo para minha filha. Tem oito 
processos... Receita e prefeitura... Não tenho responsabilidade 
fiscal, mas trabalhista. Ele não pagou os funcionários. Fico insegura. 
Meu filho é limitado, escravo do pai. E o ex tá numa boa, como 
sempre fez... isso me mata. Paguei R$ 20 000,00 para passar a 
casa no nome da minha filha. O IPTU é alto no lugar. Falei com meu 
filho sobre isso. Minha filha tem um companheiro, pode mudar a 
cabeça. E se acontecer alguma coisa com minha filha, ele é o 
herdeiro. Não fui ontem no banco, que era dia de receber porque 
tinha excursão. Não dá pra confiar. 
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OLGA: Adotei meus filhos ilegalmente, no meu nome. Perdi o sono. 
Tinha dado treinamento para professores na creche e tinha uma que 
estava se formando para advogada. Perguntei “O que acontece 
quando se age ilegalmente?”. Ela disse que o juiz dá uma pena 
porque agiu de boa fé. 
T: O que tira a  sua paz, Cléo? 
CLÉO: Fiquei louca... pensei que fosse morrer. Mandei a costureira 
fazer uma toalha de mesa de voal desenhado e uma parte lisa... a 
mulher fez metade bordada, metade lisa... acabou com a toalha. 
Tinha 4 X 3 metros de largura, dava pra fazer três toalhas. Vai dar 
uma com babado remendado. 
T: Qual foi sua reação na hora? 
CLÉO: Nem enxergava, quando ela veio com a sacola... falei “Você 
não usou só o liso?”. Ela respondeu “Nem reparei”. Fui para a minha 
cunhada, fiquei tão nervosa que parecia que ia me dar uma coisa. 

 

No fechamento da 4ª, 5ª e 6ª sessões, procurei retomar o que tinha sido 

trabalhado durante as sessões e estimular a assertividade, mostrando que a falta 

desta estava diretamente ligada às perdas e ao sentimento de impotência. Tentei 

pontuar que, frente a diferentes situações, o grupo tinha ou uma ação agressiva ou 

uma atitude inoperante, ambas desadaptadas e reveladoras de imaturidade e 

dificuldade de ser o que se é e de se respeitar. Tais assinalações visavam enfatizar 

a reflexão sobre os sentimentos de menos-valia, o que estava diretamente 

relacionado ao foco delimitado. 

 Trecho retirado do final da 5ª sessão (ver anexos, p. 291). 

 
T: Dá para a gente relacionar com as sessões passadas. Se 
trabalho de forma justa, recebo justo. Ser correto, ser mais justo 
comigo. Deixo a pessoa me roubar, é justo comigo? Se não falo, 
engulo sapo, tenho gastrite, úlcera... O outro em primeiro lugar e eu 
estou me desrespeitando. O que é justo? O que é correto? Deixo de 
pôr limite... é o caso do aluno da Olga, do pintor que levou a sacola 
cheia de coisas da Cléo, o pintor que não quer ir embora da casa da 
Fátima. 
OLGA: Quando trabalhei numa firma, eles pediam para abrir a bolsa 
na hora de ir embora e nós não fazemos isso porque temos medo 
de humilhar a pessoa.  
CLÉO: O certo seria eu pedir para abrir, ver a  bolsa aberta. 
T: Quem é que tem que dar valor? Somos nós. 
FÁTIMA: Fico longe da minha casa, do que gosto, para não ficar 
com ele. Se ele tá lixando as paredes, cai no meu edredom, tô 
fugindo. Quando minha filha, vai em casa e vai se trocar, tenho que 
falar “Sr. João não vem aqui, que minha filha vai se trocar”. Estou 
dentro de casa sem liberdade. 
T: Esse é o ponto importante que discutimos... de nos dar valor... 
Isso faz parte de uma construção de vida. Na semana que vem...  
T: Não podemos ter medo de ser donos da nossa casa. Vamos 
encerrando, até a semana que vem. 
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Trecho retirado do final da 6ª sessão (ver anexos, p. 296). 

 
T: Nós vamos encerrando. O limite da raiva de cada um... a raiva 
cega. Uma hora a mágoa faz adoecer. A gente tem até vontade de 
fazer alguma coisa... tem limite? Tem limite para engolir sapo, para 
respiração sufocada? Pensando na nossa auto-estima, onde está 
este limite? Se eu aceito a toalha errada, as noras, genro, ex-
marido, eu corro risco de passar do meu limite. Sobrinhas... 
genros... nessas situações qual meu limite para eu não me 
machucar? Não sei se adianta ir para o Sul ou para o Japão. E, 
Cássia, foi bom você ter conseguido pôr para fora o que estava 
incomodando... desde o início você estava entalada. Hoje, você 
pôde pôr para fora.   

 

 
Sétima Sessão: O Crescimento Psicológico do Grupo e os Sentimentos 

a Respeito da Perda da Persona Juvenil  

 

Na 7ª sessão, foi pontuado o que foi trabalhado desde a primeira sessão em 

relação ao foco e foi perguntado ao grupo como se sentia em relação ao trabalho 

desenvolvido.  

Pude observar que, com o decorrer do processo, a energia começou a voltar 

para a consciência, o ego grupal dando suporte para que cada participante 

constelasse no grupo, mas vivenciasse a trajetória individualmente. Lembro aqui o 

mito do Graal (Whitmont, 1991) quando este refere que em Excalibur os cavaleiros 

de Arthur partiam juntos para a busca do Graal, mas cada um escolhia um caminho 

distinto para atravessar a floresta.   

 O grupo claramente teve um papel facilitador e penso que, provavelmente, 

aqueles que interromperam o processo estão ainda muito voltados para o coletivo e 

não estão prontos para um trabalho com o individual.  

Constatei que o grupo continuava motivado em relação ao foco, e que o 

direcionamento da energia psíquica estava ocorrendo em direção à consciência, 

disponibilizando dessa forma os recursos criativos antes bloqueados. 

 O relato do grupo demonstrou que este tinha consciência de um sentimento 

de unidade e de acolhimento, o que era fundamental para que caminhasse sozinho. 

Nessa sessão, expressei também como eu e a observadora sentimos a 

evolução do grupo, assinalando a forma satisfatória como ela estava se 
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processando, e lembrei ao grupo quantas sessões faltavam para terminarmos o 

processo. Dessa forma, procurei reafirmar o foco, fortalecer a motivação e iniciar o 

preparo do grupo para o encerramento, favorecendo o processo de fechamento do 

vínculo. 
Apresento a seguir a fala dos participantes a respeito dos benefícios que já 

percebiam em suas vidas (ver anexos, 298).  

 
DENISE: Para mim, tem feito muito bem. As ausências na terapia... 
eu não falto, faça chuva ou tenha dor de cabeça. Aqui nós somos 
um grupo, um conjunto, é uma maravilha. Tá fazendo muito bem 
para mim. Tem acontecido tanta coisa neste mês de novembro... 
T: Mais alguém quer falar como se sente e como sente o grupo? 
DAVI: Nós não pegamos telefones um do outro para trocar. Se 
estamos aqui e não temos união... 
DENISE: Prefiro passar e-mail. 
DAVI: Não tenho. 
T: Parece que  o Davi quer que a ligação do grupo se estenda para 
fora... 
DENISE: Colega aqui de dentro. 
CÁSSIA: Tá sendo bom! Faltei, mas não gosto. É bom porque tudo 
fica aqui. Para mim, tá sendo ótimo. Você libera aquela angústia que 
não fala para outro.  
T: Está sentindo melhor nesses dois meses? 
CÁSSIA: Tô. 
CLÉO: Gosto de vir... é uma festa. Só sinto falta de não ser todo dia. 
Me abre, apesar de não esconder nada e contar tudo para minha 
filha e meu marido. Aqui é muito bom! Falo para ela, só não conto o 
que falamos. 
T: Você considera que é uma coisa sua. 
OLGA: O ponto positivo para mim é que muito dos problemas que a 
gente fala é dos filhos, da família, e acabamos esquecendo da 
gente. As coisas que a gente, se deixar o outro resolver, ajuda 
bastante. Temos que pensar mais na gente. 
T: O que você pode resolver e o que não depende de você? 
OLGA: Porque não depende da gente... que nem ela, você... você 
[aponta Cássia, Denise]. Que nem minha mãe reclama que dá 
trabalho para nós... Eu falo “Não adianta, nós não vamos matar a 
senhora... Não somos Deus. Se fica doente, leva no médico, cuida, 
dá carinho...”. 
T: Está mais fácil para você diferenciar... 
OLGA: Acho que vale a pena. 
ANITA: Sobrou para mim... eu concordo com tudo. Meu marido falou 
“Sexta vou precisar de carro”. Meu filho também queria o carro e eu 
disse que não ia faltar na terapia de jeito nenhum. Hoje eu lavei 
roupa, fui na hidro, tinha coisas da casa e larguei. Vou na sessão, 
na faculdade. Eu faltei, mas senti falta. Tava lá e olhava no relógio... 
eu me sinto melhor, tem ajudado. 
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Nessa 7ª sessão, a conversa inicial do grupo sobre a necessidade de óculos 

e a preocupação com as rugas me levou a estimulá-lo para uma reflexão sobre a 

vaidade pessoal e os sentimentos em relação ao próprio corpo e à própria 

aparência, aspectos estes diretamente relacionados ao foco delimitado. 

Cito aqui um trecho em que essas preocupações apareceram (ver anexos, p. 

299). 

 
ANITA: Me sinto, às vezes, bonita. Não gosto de estar mal 
arrumada, nem em casa. Minha mãe é assim e acho que passou 
para mim. 
T: Você tem esses cuidados e acha que aprendeu com ela... 
ANITA: Eu não consigo atender uma porta desarrumada. Acho que 
as mulheres precisam se arrumar mais. Falo assim porque, depois 
dos 45, 46 anos, as mulheres vão envelhecendo e os homens ficam 
mais bonitos, mais arrumadinhos, talvez para agradar mais o outro 
mais do que para gente. 
T: O que você gosta em você? 
ANITA: Tem tanta gente de bumbum grande... não ligo, se eu estou 
composta... já tive três filhos, gosto do jeito que sou. 
CÁSSIA: Já tive muito complexo. 
T: Em relação a quê? 
CÁSSIA: Tudo! Boca, dente, era muito magra, depois dei uma 
engordada... e agora estou ótima. Depois que envelheci, estou 
melhor. Tô andando, tá bom. 
T: Tem algo especial? 
DENISE: Gosto de me arrumar, mas não sempre. Não sou de jóias, 
bijuterias. Sempre limpa, não sou de vestir roupas novas não por 
não ter aonde ir, mas tem que ser de lá dentro... Aí vou nem que 
seja no shopping. 
T: Sempre foi assim? Nunca gostou? 
DENISE: Tenho colares de pérolas de Maiorca que minha filha 
trouxe da Europa. Não ponho, não gosto desde criança. Gosto muito 
de sapato, não exagerado, reponho. O que gosto é das minhas 
mãos, não sei  se minhas mãos são boas, macias de pegar [pega 
nas mãos de Olga e acaricia]. 
DAVI: Sou vaidoso, gosto de perfume, coisa de primeira, boa. 
Natura para cima. Não uso “boca de porco”, gosto de roupa, sempre 
gostei. Tenho quatro bermudas que ganhei da minha filha. Não sei 
sair na rua com elas, mesmo que as pessoas dizem que tenho 
pernas bonitas. 
T: O que você acha? 
DAVI: Sempre trabalhei em sacaria. Depois, cuidei da minha 
alimentação. Tenho muita roupa lá em casa, só compro tênis de 
primeira linha, 180 a 200 conto. Se quiser, tenho camisa para trocar 
três vezes por dia. Minha filha sabe meu gosto, se identifica, sou 
muito vaidoso. 
DENISE: Tem sempre um [filho] mais atento. 
DAVI: Gosto de caminhar. Sei me posicionar, na minha vida nunca 
ataquei uma mulher. 
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T: Esse cuidar, vaidoso, tem como objetivo atrair o outro para você? 
Você gosta de chamar atenção? É por você ou pelo outro? 
DAVI: Não, é para mim! Fico cheiroso, me arrumo. Não tenho 
dinheiro, mas gosto de andar bem. 
OLGA: Não gosto de roupa perua, extravagante. Não gosto de 
roupa de babado, não gosto... agora, pinto o cabelo, gosto de coisa 
discreta, gosto de combinar roupa, já tentei mudar quando me 
separei de cabeleireira. Pintei de outra cor, não tem a ver comigo. 
ANITA: Clássico. 
OLGA: Dos 18 aos 51 anos é aquele corte de cabelo. Não consigo 
mudar, gosto desse jeito, não quero mudar. 
T: Tem uma parte de que gosta mais? 
OLGA: Meus olhos, embora ficam atrás do óculos. Muito 
complexo... uma fase de depressão... Não podia me ver no espelho, 
me achava um bicho... Depois me separei. Me achava mais bonita, 
perguntavam se fiz plástica. Cara alegre, também tirei um urubu da 
minha vida. Não podia rir nas festas que falava que estava bêbada. 
Aparecia nas fotos sempre feia, emburrada, não gostava de rir, 
ficava travada. Na minha classe, tinha cinco alunos, três moças e 
dois rapazes. Lá na USP, naquela época, não tinha vestibular, um 
exame. Ele também estudava lá, tinha os pés abertos, quando 
descia as escadas rindo via aqueles pés, parava de rir. Meus alunos 
me mandam e-mail “Dona Olga, a senhora era séria, agora tá 
diferente”. Fui num casamento do sobrinho dele e me falaram que 
eu estava linda. Também, estava sempre de cara amarrada. O que 
é bonito para a senhora [dirige-se à T] pode ser feio para mim, para 
ela [dirige-se à observadora]. Não faço mais nada para agradar 
ninguém. 
T: Já fez isso? 
OLGA: Tinha uma saia desbotada, fui numa festa e todo mundo 
gostou [ri]. 
ANITA: Como era a saia? 
OLGA: Evasê... era o que usava. Tenho que cativar do jeito que 
sou, depois de um ou dois meses vai ver como sou. 
CLÉO: Também sou simples, gosto de camisetas, era magra... 
Engordei, falam. Gosto do que sou. Não gosto de nada. 
T: O que acha feio em você? 
CLÉO: Tudo, mas estou gostando. Em você... Em mim? Não sei. 
OLGA: Não é que não gosta de nada especial. 
T: Se tivesse condição, você mudaria o que em você? 
CLÉO: Tudo! Fazia toda mais bonita. 
T: Como é?  Explique mais. 
CLÉO: Um pouco mais alta, mais magra. 
T: Como seria? Que mais? 
CLÉO: Mais alta, menos peso, se não fica com marido. 

 

Jung (1976/1982) afirma que a individuação de uma pessoa só pode 

acontecer se ela antes se voltar ao próprio corpo, que é a sua terra de origem. 

Freitas (1992) ao abordar a importância do corpo chama nossa atenção para o fato 

de ele ser a base da nossa consciência e fundamental para o processo de 

individuação. O corpo, segundo essa autora, pode ser vivenciado de formas diversas 
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e é um canal valioso através do qual a nossa psique se expressa, havendo 

necessidade do resgate da experiência simbólica do corpo no nível coletivo através 

de experiências que favoreçam a ampliação da consciência e vivências mais 

integradoras. 

Jung (1971/1981) refere-se ao movimento da consciência como semelhante 

ao movimento do sol: da fase de adaptação ao mundo o fluxo vai em direção à 

metanóia e à velhice, caracterizando-se esta última etapa pelo déficit do corpo. As 

limitações inerentes ao processo de envelhecimento são inquestionáveis e a 

consciência dessas transformações necessária para que o indivíduo caminhe na 

direção de ser ele mesmo. Em uma carta a Henry Murray (Jung, 1972/2002, Vol. 1) 

Jung refere que “corpo e espírito são para mim meros aspectos da realidade 

psíquica. A experiência psíquica é a única experiência direta. O corpo é tão 

metafísico quanto o espírito. Se perguntarmos ao físico moderno o que é o corpo, 

teremos diretamente o reconhecimento de uma realidade psíquica” (p.213).  Em 

outra obra, Jung (1971/1984) esclarece que “ [...] E da mesma forma que a matéria 

corporal, que está pronta para a vida, precisa da psique para se tornar capaz de 

viver, assim também a psique pressupõe o corpo para que suas imagens possam 

viver” (par. 618). 

Atualmente, a cisão corpo e mente, principalmente no nosso mundo ocidental, 

leva a uma supervalorização desta última em detrimento do primeiro, ficando difícil a 

vivência da totalidade corpo-psique, de forma integrada. 

Aqui é importante lembrarmos do conceito de imagem corporal, desenvolvido 

por Schilder (1980), como uma representação psicológica do corpo que opera com 

três estruturas (fisiológica, libidinal e sociológica) e com a forma como estas 

interagem. Pude notar na fala desse grupo de idosos que a sua imagem corporal 

sofre a influência de fatores sociais e culturais: o corpo jovem pode ser mostrado e 

cultuado, enquanto o corpo envelhecido deve ser alterado e a velhice escondida a 

qualquer preço. 

 Nesse grupo percebi a existência de conflitos entre o corpo real e o corpo 

ideal e sentimentos, em alguns participantes, de desvalorização pessoal. Freitas 

(1992) refere que “A desvalorização da velhice, que infelizmente predomina em 

nosso meio expressa-se também na propagação da imagem de um corpo ideal, 

eternamente jovem, a ser perseguido por todos.[...] Mas, num sentido mais profundo, 
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corpo e psique não podem ser dissociados – o corpo  é também psique” (p.141). A 

desvalorização do corpo, portanto, implicando a desvalorização da psique. 

 Na juventude, sabemos, que o grau de segurança e de confiança da mulher 

está diretamente ligado ao poder de sedução e de atrair os homens desejados, e 

que o não se sentir bonita é sentido como fracasso e acarreta uma baixa auto-

estima, independente de outras características e qualidades positivas que ela possa 

ter. 

Na velhice, os parâmetros parecem outros. Nesse grupo de idosos percebi 

sinais de conflito em alguns participantes, mas, de modo geral, predominam 

sentimentos positivos em relação ao próprio corpo, e a percepção de que qualquer 

mudança só seria feita se trouxesse bem-estar. 

 Pretat (1997) afirma que “Uma das tarefas necessárias à individuação parece 

ser nos sentirmos à vontade com nosso ser físico” (p.38) e que as diferentes 

personas que sempre foram utilizadas durante a vida, tanto pelo homem como pela 

mulher, já não são satisfatórias para a importante jornada interior que teve início  na 

meia-idade. 

Não apenas nossa percepção consciente e rotineira de nós mesmos, 

construída no decorrer da nossa vida, muda, mas também nossa psique e nosso 

corpo são atingidos de forma irreversível e a vida muda de forma inexorável. 

Com o decorrer do envelhecimento, as dores, as doenças, bem como desejos 

sexuais que se manifestam de forma diferente, exigindo mais tempo, dedicação e 

também criatividade, contêm um significado simbólico que deve ser compreendido e 

é essa compreensão que pode gerar transformação e crescimento. 

Essa autora nos alerta para o perigo da valorização da persona juvenil, que 

pode “nos salvar da inflação de nos identificarmos com o arquétipo da velha ou do 

velho sábio, mas nos privam do acesso à sabedoria, criatividade e poder do 

envelhecimento natural” (p. 60). 

Pretat afirma também que é difícil enfrentar a necessidade de mudança, pois 

nosso temor frente ao novo tem o sabor de morte, e aponta que é necessário alterar 

a nossa antiga maneira de estar no mundo para abrirmos caminho para o novo. 

Esse posicionamento implica que precisamos enfrentar a realidade concreta e que 

só essa vivência, mesmo que dolorosa, é que possibilita a transformação necessária 

para a totalidade.  
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A perda da antiga persona, nesse período de transição, muitas vezes, resulta 

num sentimento de invisibilidade, isto é, um sentimento de não ser vista ou 

reconhecida que aumenta ainda mais o temor de ter perdido a antiga identidade e de 

não ter uma outra. Esse temor, característico de qualquer iniciação e que está 

relacionado ao movimento da energia psíquica em direção ao inconsciente, se for 

muito acentuado pode dificultar o processo de transformação. A saída é a aceitação 

de nós mesmos e a aceitação da vida tal como ela é. 

Chamou minha atenção também a questão da necessidade de contato 

corporal levantada por alguns participantes do grupo. 

Reproduzo a seguir trechos em que esta necessidade aparece (ver anexos, p. 

299). 

 
DAVI: Algo na terça... é uma experiência de aula, uma fisio e uma 
psicóloga fizeram terapia da cadeira... Muito interessante o 
trabalho delas. 
T: Conte para nós. Nós não conhecemos. 
DAVI: Várias cadeiras, nós sentados, um ficou de pé... já sabia 
onde ia dar... ninguém podia ficar de pé, todos tinham que sentar 
no colo. 
DENISE: Quem sentou primeiro? Se o senhor sentar primeiro... Se 
for, o senhor quebra. 
DAVI: Os doze sentou numa única. Ela não sentiu nada. Um 
senhor judeu, não quis sentar no meu colo, ela perguntou por que, 
eu quebrei um bloqueio, foi um gesto de carinho, amor. Teve outra 
com uma bexiga... enche, solta para cima e não pode deixar cair, 
sem as mãos. Depois veio apertar a bexiga contra o peito até 
estourar... o que você sentiu, soltar, expressar. 

 

Em outro momento da sessão Denise revela sua necessidade de contato (ver 

anexos, p. 300). 

 
DENISE: Tenho colares de pérolas de Maiorca que minha filha 
trouxe da Europa. Não ponho, não gosto desde criança. Gosto muito 
de sapato, não exagerado, reponho. O que gosto é das minhas 
mãos, não sei  se minhas mãos são boas, macias de pegar [pega 
nas mãos de Olga e acaricia]. 

 

L. Penna (1989) a esse respeito afirma que “o contato corporal funciona como 

uma confirmação de ser humano, da sua presença real neste mundo e da aceitação 

desta presença pelos outros” (p. 32). A aceitação do outro pode se manifestar de 

diferentes formas, deste a visualização, o contato tátil até a palavra. Em outro 
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momento, a autora refere que “A experiência do toque traz a própria corporalidade à 

consciência, de maneira clara e concreta” (p. 33). Penso, então, como a solidão, e, 

muitas vezes, o isolamento em que uma boa parte dos idosos vive, além de outras 

conseqüências, afeta essa consciência do próprio corpo e a vivência de sensações 

positivas em relação a ele. Com as limitações e doenças, mais freqüentes durante o 

envelhecimento, restam só as sensações dolorosas, e, como diz L. Penna, uma vida  

vivida como “desencarnados”. Daí a importância das relações interpessoais e o 

contato corporal que podem ser desenvolvidos numa situação grupal, visando tanto 

a ampliação da consciência corporal quanto o desenvolvimento do self individual e 

grupal. 

No final dessa sessão, procurei salientar a importância de se cuidar, de se 

tratar bem fisicamente visando interligar a questão da auto-imagem, da persona, 

com o foco delimitado. Nessa sessão, como nas anteriores, ficou mais evidente que 

a colocação do foco no início do processo havia sido importante para estimular um 

movimento em direção a ele, como se o foco fosse uma lanterna iluminando 

exatamente aquilo que precisava ser iluminado. Esse trabalho de base egóica, focal, 

e que é próprio do processo breve, tornou-se, então, o principal instrumental através 

do qual o grupo pode descobrir em si mesmo a força que pode ser ativada para 

andar sozinho. 

 

Oitava Sessão: O Enfrentamento das Limitações como Parte do 
Processo Total da Vida 

 

Na 8ª sessão, o grupo trouxe de forma mais intensificada o seu sofrimento 

frente às perdas e limitações que o envelhecimento acarreta. 

Cito abaixo um trecho dessa sessão (ver anexos, p. 305). 

 
DENISE: Tem uns homens vaidosos que sofrem. Quer ficar careca? 
[pergunta para Davi]. 
DAVI: Até 40 anos tinha cabelo bonito... 
MARTA: Traz foto para a gente ver. 
DAVI: Sempre foi fino, mas o que me incomoda é a barba. Faço a 
cada dois dias... Caramba... 
T: Isso você gostaria de perder? 
DAVI: E recuperar 30 de cabelo. 
T: Não houve queda? 
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DAVI: Não, nunca vi queda de monte, mas percebia que tinha 
menos. A pestana também [Anita corrige e diz que é sobrancelha]... 
as mulheres adoravam... 
ANITA: Ah! Eu me amo! 
DENISE: Deus permita não perder a visão sem ver as coisas, as 
flores, as pessoas... 
T: Ele queria perder a barba... Ela não quer perder a visão... 
MARTA: Eu não queria perder o movimento. Seria horrível! Adoro 
dançar, andar, ia sentir muito... a vista também. 
ANITA: Surdo também! Vê as pessoas mexer a boca e não 
entender... a gente não pensa assim porque não nos falta nada. 
DAVI: Melhor ouvir que ser surdo. Melhor enxergar que ser cego [ri]. 
T: Então, você [Davi] acha que não dá para perder nada? 
CLÉO: Já perdi metade da audição. Percebi quando fui atender o 
telefone sem fio na casa da minha irmã. Estava até comentando 
com ela [observadora] e não ouvi. Falei para ela, ela disse “Esse é o 
melhor aparelho que já teve”, a outra pegou e disse “Está ótimo”. Eu 
experimentei no outro ouvido e não ouvia direito. 
MARTA: Você não foi no médico? 
CLÉO: Fui. Ele falou que não tinha jeito, não recuperava mais. 
MARTA: O que você perdeu é mesmo irreversível? Mas, se você 
usar aparelho, não evolui? Se você não usar, vai piorando, 
perdendo mais. 
DENISE: Você não lembra? O professor falou disso, você não 
entendeu? 
MARTA: Pode ser que quando você foi não tinha esses tratamentos. 
A medicina evoluiu. Quando foi? 
CLÉO: Seis anos atrás.  

 

Em outro trecho a mesma questão aparece (ver anexos, p. 307). 

 
MARTA: Perder a juventude já é difícil... é recente... Tem seis 
meses, não queria... é profundamente triste para mim, chorei, mas 
enfrentei. 
T: Como ele interfere na sua vida hoje? 
MARTA: A comunicação... com o aparelho tudo fica intenso. Vou 
fazer ginástica e a música alta incomoda. Aí fico longe e não 
entendo o que a professora fala. Tenho que ficar de frente para a 
pessoa para entender, igual aqui na terapia. 
T: Mas não deixa de fazer ginástica? 
MARTA: Não deixo de fazer nada. 
DENISE: Você gosta de dançar. Não é esse som que prejudicou? 
Ou prejudica? 
MARTA: Eu tiro o aparelho para dançar. 
ANITA: Tem aparelho minúsculo, bom... minha filha que é fono 
explicou que o ouvido humano é seletivo. O aparelho não, ele não 
faz isso. Mas esse miudinho é mais seletivo, meu marido usa. O da 
minha mãe, pelo amor de Deus, é um som metálico. Minha filha 
entende. Eles são muito caro. 

 

Sabemos que o sofrimento mobiliza a energia psíquica, movimento este que 

favorece a ação arquetípica e a reorganização da personalidade. O acolhimento e a 
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solidariedade do grupo, bem como a troca de experiências, com certeza 

favoreceram que esse sofrimento fosse elaborado, ou começasse a sê-lo, o que 

propiciou que cada participante pudesse, usando seus recursos criativos, se desligar 

de suas perdas e daquilo que já não serve mais para o seu desenvolvimento 

psicológico, e vivenciar formas mais realistas e autênticas de ser o que se é. A meta 

desse movimento é viver com mais consciência as experiências da perda, do medo, 

das limitações, tanto quanto as experiências da descoberta de novas forças dentro 

de si, e da satisfação de conhecer novos jeitos de viver. 

Essa vivência, tanto no plano psíquico como somático, de forma equilibrada 

pode nos vincular a uma nova essência de individualidade, o que nos prepara para 

novas etapas do envelhecimento, inclusive a vivência criativa da morte. Lembramos 

aqui Freitas (1992), quando esta diz que existe a possibilidade de se vivenciar o 

símbolo da morte de maneira criativa quando reduzimos nossas defesas e nos 

conectamos com a dimensão arquetípica da totalidade psíquica.  

Para Hillman (2001), a velhice não é acidental, ao contrário, é necessária à 

condição humana, uma necessidade da alma para que o seu desenvolvimento se 

complete. “O caráter necessita desses anos adicionais [...] Os últimos anos 

confirmam e realizam o caráter” (p. 11). 

Daí que as perdas e limitações, para esse autor, devem ser enfocadas sob 

uma nova perspectiva pois outros sentimentos e outras qualidades, na velhice, 

passam a ter mais importância. Os sentimentos de altruísmo e bondade para com os 

outros desempenham um papel mais amplo, e com o envelhecimento “o caráter 

começa a dominar as decisões da vida cada vez com mais pertinência, e 

permanentemente. Os valores são submetidos a mais escrutínios, e qualidades, tais 

como, decência e gratidão, tornam-se mais preciosas do que acuidade e eficiência” 

(p. 85). 

A visão de Jung sobre a importância de se lidar com as diferentes perdas 

assemelha-se à desse autor quando ele refere que o declínio característico da 

velhice pode causar sofrimento quando o idoso mantém valores infantilizados ou 

adolescentes num período em que deveria estar voltado para sustentar a cultura e 

assim atender ao chamado para a individuação. Quando, nessa fase, o idoso não 

consegue desenvolver uma nova atitude, ele fica aprisionado no lado sombrio e 

regressivo do envelhecimento, predominando preocupações excessivas, e muitas 

vezes desnecessárias, com a saúde física, sentimentos de desvitalização e bloqueio 
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dos recursos criativos e imaginativos. Esse aprisionamento gera a interrupção do 

fluxo energético e acarreta um sentimento de vazio interior insuportável que, muitas 

vezes, prejudica todas as áreas vitais.   

Lembramos também Whitmont (1991) quando este afirma que a discriminação 

entre o que sentimos como bom ou mau, belo ou feio é um primeiro passo 

indispensável na conquista da consciência, e que devemos “tolerar a realidade total 

do que somos, e não apenas aquela parte que desejamos ser. [...] Nossas forças e 

nossas fraquezas são partes inexoráveis da tessitura da vida” (p. 208). 

 A ampliação da consciência exige coragem e promove a humildade e a 

empatia por outros que estejam com o mesmo conflito. Nesse grupo pude ver como 

os sentimentos empáticos expressos em direção aos participantes que tinham mais 

dificuldade para lidar com suas perdas e limitações, tornaram a relação humanizada 

e favoreceu ainda mais a coesão do grupo e a constelação do self grupal. 

Whitmont refere que as feridas do passado e as limitações enfatizam e 

motivam a busca pelo caminho do autoconhecimento e da vida. Longe de poderem 

ser evitadas, elas fazem parte da jornada em que, ao se buscar pelo bem, 

inevitavelmente passamos pela dor do mal. 

Ainda a respeito do trecho da oitava sessão, reproduzido há pouco, considero 

que, ao enfrentar o conflito e a dor pela perda da juventude e da saúde, o idoso está 

respondendo à questão da vida, qual é seu trajeto individual para vivê-la e lidar com 

as feridas e cicatrizes inevitáveis. Marta revela que sofreu, ficou triste, mas procurou 

tratamento e formas criativas de enfrentamento, não deixando de fazer o que gosta, 

mas aprendendo a fazê-lo de uma forma diferente. Cléo, ao contrário, não procurou 

outros profissionais que estudassem o seu caso, resignou-se a ouvir o barulho 

continuamente no ouvido, e, frente às sugestões do grupo, adiou a busca por um 

tratamento adequado. Percebi que Cléo tende a se tornar insensível frente à sua 

dor: ao tentar se proteger de sentir dor, se protege de outros sentimentos positivos e 

se desumaniza. 

Whitmont (1991) assinala que as pessoas, quando não se cuidam, não se 

dedicam a si mesmas, correm o risco de vivenciar o vazio e a depressão. O cuidar 

do outro só pode ocorrer se o indivíduo antes cuidar de si mesmo. Todo esse 

processo sendo considerado indispensável à individuação. 

Uma relação viva, vitalizada, consigo mesmo envolve, na velhice, a aceitação 

de todo tipo de sentimento e emoção frente às mudanças do corpo e da psique, 
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inerentes a essa fase. Sentimentos de perda e de tristeza são inevitáveis nesse 

momento da vida e o confronto com o fim de um ciclo faz parte do processo total da 

vida. 

 Como nas primeiras sessões, solicitei que o grupo desenhasse o que sentia a 

partir das reflexões sobre as limitações e a vida, visando fazer com que o símbolo 

mobilizasse a energia psíquica e com isso o processo curativo se desenvolvesse. 

Procurei estimular o diálogo com as imagens, objetivando despontencializá-las e, 

através de uma abordagem compreensiva, favorecer que o grupo captasse o 

dinamismo das mesmas. 

Notei que o grau de ansiedade evocado frente à solicitação para que 

desenhassem, como aconteceu em sessões anteriores, provocou em alguns 

participantes atitudes defensivo-racionais expressas de maneiras diversas.Tais 

reações evidenciam dificuldades sentidas quando a situação exige um envolvimento 

não racional, mas sim mais espontâneo. De modo geral, meu procedimento foi de 

acolher esse tipo de colocação espontânea, deixando o participante livre para 

inclusive não desenhar, mas não incentivando uma discussão mais extensa sobre 

ela.  

A seguir, cito dois trechos que evidenciam a dificuldade de alguns 

participantes de se expressarem por meio do desenho, o que pode refletir bloqueio 

no fluxo energético (ver anexos, p. 309).  
 

T: Pronto? Como se sentiram? 
MARTA: Não gosto de desenhar, se mandasse escrever... 
T: Como se sentiu? 
MARTA: Meio forçada, inibida. 
T: Você se esforçou para ter uma idéia? 
MARTA: Não, a idéia não, a pressão da idéia. 
 

 T [referindo-se a Cléo]: Vamos deixar ela falar. 
CLÉO: Não sei [chora]. 
OLGA: Estamos esperando você falar. 
DENISE: Também fui assim. Fui fazer teste para aulas de 
alimentação, dietas especiais, e a professora era psicóloga. Todo 
mundo desenhou e o meu não saiu. 
T: Você quer falar? 
CLÉO: Não. 
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Aqui reproduzo um trecho em que uma participante relata como se sentiu 

“tocada” pela imagem, reação esta indicativa de que um complexo foi ativado e a 

energia psíquica ligada a ele  liberada e voltando a fluir para a consciência (ver 

anexos, p. 309).  

 
ANITA: Me emocionei um pouco, o coração alterou, está até agora. 
No mundo, podemos fazer tudo perfeito. Temos religiões e Deus fez 
o mundo perfeito para nós administrarmos e administrar nossos 
defeitos. O ser humano tem à sua volta tudo de bom. Ele que vai 
apreciar, ver, sentir as coisas bonitas como a liderança que os 
cisnes trocam para conduzir, para chegar... Saber qual hora de 
parar, trocar para o outro assumir na vida, não perder. Fiquei 
emocionada! 
T: Então é importante. 
ANITA: Saber administrar as falhas... 

 

 

 

Nona Sessão: A Autopercepção Corporal e o Desenvolvimento da Auto-

Estima 

 

Na 9ª sessão, propus uma sessão de relaxamento, em função do valor 

terapêutico desse  tipo de estimulação natural das alterações dos estados de 

consciência. Essa proposta objetivava mobilizar a autopercepção corporal, propiciar 

a cada participante uma aproximação consigo próprio e com o grupo, de uma forma 

diferente.  

O desenvolvimento do conhecimento humano, que enfatizava as explicações 

racionais e o raciocínio analítico, acrescido à influência do Cristianismo que 

propagava o repúdio pela carne e a supervalorização do espírito, favoreceram, no 

mundo atual, o desenvolvimento de uma visão fragmentada do homem, e, 

conseqüentemente, a cisão corpo e psique. 

Farah (1995) assinala que “Em essência, a retomada do contato com o corpo 

e suas funções apresenta-se como um canal viável para o restabelecimento do 

nosso contato com a própria natureza humana” (p. 34). Essa autora complementa 

alertando para o fato de que essa busca de reconexão pode representar um 

caminho perigoso em que a idolatria do corpo é tão perniciosa quanto a negação do 

mesmo. Uma das saídas apontadas por essa autora seria o desenvolvimento de um 
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trabalho corporal no contexto do atendimento psicoterápico, visando estimular a 

integração corpo e psique.  

Farah foi uma das pioneiras a sistematizar os conhecimentos teóricos/práticos 

a respeito do uso das técnicas de relaxamento, especialmente a Calatonia, nos 

grupos, com objetivos pedagógicos e psicoterápicos. Sua experiência com grupos de 

estudantes de psicologia, junto ao prof. Dr. Pethö Sandor, possibilitou que fossem 

esboçados os princípios básicos sobre a aplicação da Psicologia Junguiana aos 

processos grupais, focados na vivência corporal.  

Essa autora, ao refletir sobre as características dos processos grupais, aponta 

para questões importantes como: o acontecer do ciclo vital de um grupo tem um 

desenvolvimento semelhante ao processo de individuação de uma pessoa, o fato de 

o grupo ser uma unidade viva, a existência de uma identidade grupal, com uma 

psicodinâmica e mecanismos de funcionamento próprios e relativamente autônomos. 

Haveria uma força do grupo, mas também uma força estimuladora do crescimento 

individual dos componentes e a relação entre os participantes se caracterizaria por 

ser altamente complexa, envolvendo interações consciente-consciente, consciente-

inconsciente, inconsciente-inconsciente, relações estas entre os participantes, e 

entre eles e o coordenador. Em seus estudos, Farah (1995) aponta ainda para a 

existência do inconsciente grupal que compreenderia os “conteúdos não conscientes 

que permeiam essa relação (entre os participantes e entre estes e o coordenador), 

atuando de alguma maneira na dinâmica grupal” (p. 61). 

A energia psíquica, assinala essa autora, numa situação grupal, é 

potencializada, logo o trabalho corporal tem uma atuação mais intensa na situação 

grupal do que numa situação individual. 

No Seminário das Visões, Jung (1976/1982) afirma que “[...] na psicologia do 

inconsciente o corpo é sempre alguma coisa como terra, é duro, denso, algo que 

não pode ser removido, é um obstáculo absoluto. É o aqui e agora, porque quando 

alguém está realmente no aqui e agora, está no corpo. Mas nós temos uma peculiar 

faculdade para pular fora do corpo....” (p. 301). Entendemos com isto que a ligação 

com a terra significa uma relação consciente com o próprio corpo e que os fatos 

corporais nos mantêm sintonizados com a vida real. 

Lembramos aqui também as contribuições de Neumann (1991) quando este 

afirma que as vivências corporais precoces são essenciais para o desenvolvimento 
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humano e vão, portanto, determinar o tipo de relação que será estabelecida com o 

nosso corpo em todas as fases vitais. 

Mesmo que tentemos conscientemente relaxar, o contato com esse aqui e 

agora muitas vezes não é fácil, o corpo tendendo a resistir e nossa atenção 

continuar voltada para o mundo externo e seus “barulhos”. No grupo de idosos desta 

pesquisa, observei justamente essa condição: a dificuldade de desligamento dos 

estímulos externos decorrente de uma ligação limitada consigo mesmo. Estar 

conectado com o próprio eu, com o próprio mundo interno não é uma das tarefas 

mais fáceis, ao contrário, muitas vezes é sentida como assustadora e 

desorganizadora, sendo preferível e mais seguro manter-se ligado ao  que é 

observável e externo, tratando o próprio corpo como se ele fosse um anexo, um 

complemento, algo que está “lá”. 

Destaco a seguir um trecho da sessão em que pode ser observada esse tipo 

de resistência (ver anexos, p. 315). 

 
 
T: Os barulhos... como interferiram? 
DENISE: Incomodou. 
T: Incomodou... mas impediu de relaxar? 
DENISE: Não. Percebi entrar alguém, mas relaxei. 
CÁSSIA e MARTA: Saiu e entrou. 
OLGA: Ouvi pedir desculpas... me incomodou um pouco, mas 
relaxei. 
Neste momento, veio um rapaz retirar a televisão e interrompe a fala 
de Olga. 
DENISE: Aqui tem muita interrupção, vivemos reclamando na nossa 
classe. 
T: Chegou a impedir de relaxar? 
CÁSSIA: Não atrapalhou, nem assustou. 
DENISE: É, na classe interrompe quando alguém vem dar recado, 
por um motivo ou por outro... “Dá licença um pouquinho?” e 
interrompe. 

 

Após o relaxamento, um pequeno intervalo de tempo foi dado para que cada 

participante ficasse consigo próprio e tentasse registrar suas sensações e 

percepções. Em seguida, solicitei que desenhassem o que sentiam, o que tinha 

emergido durante o relaxamento. Nesse momento não incentivei impressões e 

observações pessoais, visando preservar a provável interiorização promovida pelo 

exercício de sensibilização corporal. 
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Retomemos aqui a visão de Jung (1971/1981) sobre o uso dos recursos 

expressivos durante a análise: “Usando esse método (pintura) – se me for permitido 

usar este termo – o paciente pode tornar-se independente em sua criatividade [...]. O 

que pinta são fantasias ativas – aquilo que está mobilizado dentro de si. E o que 

está mobilizado é ele mesmo [...] ” (par.106). 

Como nas sessões anteriores, nesta também as imagens foram abordadas de 

forma compreensiva, não-interpretativa, visando captar sua natureza fluida e 

dinâmica. Conforme refere Sant´Anna (2005), a imagem é a linguagem básica da 

psique, possuindo múltiplas facetas em função de contemplar um componente 

ideativo associado a uma constelação emocional.  

A ativação das imagens visou, então, ativar um movimento da consciência no 

sentido de buscar compreensão e o sentido nelas contido. Através do contato com a 

imagem, a consciência, diz Sant´Anna, pode se auto-observar em sua eterna 

constituição, em seu fluxo criativo. A expressão imagética, com seu fluxo e 

dinamismo, reflete o processo psíquico em seu desenvolvimento contínuo, e, ao 

abordá-la, podemos captar esse processo vivo ocorrendo, tanto no plano individual 

como no grupal.  

Cito abaixo um trecho do relato dos participantes a respeito dos seus 

desenhos (ver anexos, p. 313). 

 
MARTA: Visualizei mar. Aqui eu passeando, peixe, céu azul, azul. 
T: É algum lugar específico? 
MARTA: Pensei em Fernando de Noronha, Bonito... 
T: É um lugar assim? 
MARTA: Lembranças dessas regiões. Não me atrai metrópole, 
gosto de mato... cachoeira, meu descanso... me desligo em região 
assim. 
T: Que mais [dirigindo-se ao grupo]? 
OLGA: Sempre falo muito... pensei numa pomba, mas está tão 
desmoralizada ultimamente... [risos]... Fiz um lago, cisnes, flor 
aquática, narciso, nem sei. Eu também fiz relaxamento quando fiz 
terapia no Mens Sana. Esse que a senhora fez também [refere-se a 
Marta] me ajudou muito. A primeira vez foi na Ioga. Quando fui fazer 
concurso para magistério me fez bem. Aqui, até cochilei... mas 
durmo mesmo é na Ioga... Dava vergonha. 
MARTA: A professora de musicoterapia disse para tirarmos uns 
minutos todo dia... mas com a correria... 
T: É difícil relaxar... 
DENISE: Estamos tendo essa aula, cura pela música instrumental. 
Se tirar pelo menos uma hora para ouvir... na Scala [refere-se à 
rádio] tem intervalo. 
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DAVI: Na rádio Cultura, é só instrumental... 103 ou 104, depois da 
ABC... FM. Um dia, dormi e acordei com música indiana. Aquilo foi 
dentro de mim e despertei com ela, não tem estrofe. 
DENISE: Faz parte do ser humano. Quer limpar a casa, põe 
samba... quer relaxar, instrumental. Tenho facilidade de relaxar, 
queria virar de lado e dormir de verdade. 
T: É,  você teve dificuldade de voltar... 
DENISE: Não conseguia voltar, parecia que estava pelada, 
boiando... que vergonha! Cabelo numa boa, onda, será que afundo 
se respirar? O barulho que incomodou... da porta lá fora, mas 
relaxei... Que vergonha! 
OLGA: Ainda bem que ninguém viu, só ela. 
DENISE: É que eu relaxo à toa. Uma vez, fizemos eu e minha irmã. 
Todo mundo acordou e eu não. Ela balançou para eu acordar, 
falaram que não podia e eu no mundo da lua. Tava bom. 
DENISE: Já fiz na cadeira e o pescoço caiu, babei no outro. Aqui fui 
para o chão, fui pra lá por isso... 
DAVI: Sensação que nunca tive na vida... já fiz algum... sensação 
de liberdade, mergulhar no espaço. Não gosto de praia, gosto de 
água... Lagoa Santa...  quando era bem jovem descia, parecia que 
não tinha água. Abastece a lagoa, rochas, rio Boré... a água toda 
medicinal, passa Três Lagoas. Toda vez que vou pra lá... 
DENISE: Lençóis Maranhenses... 
T: Foi pra lá que você foi durante o relaxamento? 
DAVI: Não quero morrer sem voltar lá. 
DENISE: Não quero morrer sem ir para os Lençóis Maranhenses. 
DAVI: A água do rio Boré é muito cristalina. Hotel climatizado é 
ponto turístico. Muita gente não ouviu falar. Uma vez, fomos com 
caminhão, quebrou a bobina, comemos, bebemos e dormi na 
cabine, perdi dos meus amigos. Já faz tempo. 
MARTA: Deve ter mudado. 

 

Pude perceber nesses relatos como a maioria dos participantes conseguiu 

entrar em contato com o próprio mundo interno e expressar seus sentimentos e 

sensações a respeito das imagens que emergiram, o que sinalizou que o diálogo 

entre consciente e inconsciente estava se processando e que a voz interior sendo 

ouvida e respeitada. Elementos da natureza (Chevalier & Gheerbrant, 1988) – terra, 

animais, plantas, água – estiveram presentes nos desenhos revelando um mundo 

interno intenso em que predomina a manifestação da vida e da energia psíquica em 

suas formas diversas e no seu fluxo incessante. O predomínio destas imagens no 

grupo também indica o pleno desenvolvimento do self individual e grupal. 

Esse contato com o próprio mundo interno apareceu também no relato de 

Cléo, mas de forma um pouco diferente dos demais participantes: sua psique 

escolheu a imagem do navio para que a participante lidasse com o seu medo do 

novo e das transformações. Cléo, de um lado, anseia pelo novo (estimulou os 
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familiares para a viagem), de outro, teme a experiência e a relaciona com a vivência 

da morte. 

No trecho abaixo tais sentimentos aparecem (ver anexos, p. 314). 

 
DENISE [fala para Cléo]: Fala do seu desenho. 
CLÉO: Fiz um navio. Tô morrendo de medo, não queria mais ir... 
Vou fazer uma viagem de navio... 
T: Quando? 
CLÉO: Em março... tô com medo. 
T: Tem medo do que? Do navio? Da água? 
CLÉO: De afundar... Não conheço... Tinha barco... 
OLGA: Quantos você já ouviu falar que afundou depois do Titanic? 
MARTA: Só o Titanic. 
CLÉO: Arrumei dez pessoas para ir, todos vão... eu ia dar pra trás? 
T: Vão todos quem? Você quer ir? 
CLÉO: Parece que estava dentro do navio, relaxei... 
T: A sensação, qual era? 
CLÉO: Sacolejava. 
T: Como era? Era boa? Não sentiu medo? Era prazeroso? 
CLÉO: Tenho pesadelos depois que paguei... vou ter que perder o 
medo... tá todo mundo assanhado... 
OLGA: O avião dá mais medo. O navio também... mas a gente pode 
morrer na porta de casa. 
T: A qualquer hora... 
CLÉO: Estou há semanas sem dormir... minha neta ouviu eu falar e 
não quer ir. Minha filha falou que eu falei perto dela... agora falei que 
vou, tenho que ir... 
T: Que bom... você está tentando enfrentar o seu medo... E você 
Cássia? 
CÁSSIA: Consegui relaxar. Foi difícil, o que veio coincidiu com meu 
sonho... estava livre, solta, na grama, descansada, liberdade... a 
hora... relaxando, tentei desenhar eu na grama... mas... a idéia tá 
aí... 

 

Lembro novamente Furth (2004) quando este afirma que a liberação da 

energia psíquica inconsciente através do símbolo tem um efeito transformador e que 

a liberação de um quantum de energia possibilita que o indivíduo se relacione com 

seus conteúdos inconscientes e encontre meios de solucionar o problema. Esse 

mesmo autor afirma que qualquer desenho possui um efeito catártico e essa catarse 

permite que o símbolo mova a energia psíquica interna e dê início ao processo de 

cura. 

Ao se sentir livre e apoiada pelo grupo para expressar o seu medo e a 

dificuldade que sente para encará-lo e achar uma saída, Cléo está sinalizando que 

tem recursos internos para lidar com suas limitações. O sentimento de acolhimento e 
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de empatia que o grupo manifestou, bem como a aceitação e, ao mesmo tempo, o 

confronto a partir de visões diferentes, a fortaleceu e gerou crescimento pessoal. 

 

Décima Sessão: Encerrando e Continuando o Processo de Crescimento 
Psicológico 

 

Na 10ª sessão, a questão do envelhecimento do corpo novamente surgiu, 

agora relacionada à repressão da sexualidade. 

Reproduzo a seguir o trecho em que essa questão aparece (ver anexos, p. 

316). 

 
DENISE: Tá calor... não quero tirar a blusa [ela usa uma blusa sobre 
uma regata]... Não gosto, vão olhar. 
OLGA: Agora vamos olhar. 
DENISE: Minha idade requer cuidado. 
ANITA: Antes de ouvir isso do que ser surdo... 
DENISE: Isso vem desde pequena... 
T [dirigindo-se a Denise]: A maioria disse que você pode ficar à 
vontade. Cléo, Davi e Cássia, o que acham? 
CLÉO e CÁSSIA: Deveria tirar. 
MARTA: Deveria ficar à vontade. 
DAVI: Você disse que fico melhor sem chapéu. Agora eu falo que 
você vai ficar bem sem blusa [risos em geral]. 

 

Como já foi mencionado, o caminho da ndividuação durante o envelhecimento 

inclui, necessariamente, um novo relacionamento com nosso corpo físico, o que, 

segundo Jung (1971/1984), representa um novo relacionamento tanto com a matéria 

como com a psique pois ambas estão contidas num único e mesmo mundo, estão 

profundamente conectadas e são dois aspectos diferentes de uma só e mesma 

coisa. 

Como também já apontamos anteriormente, a cisão psique-corpo nos torna 

inconscientes das necessidades do nosso corpo, e, dessa forma, tendemos a 

negligenciar a energia vital e terrestre fundamental para uma vida plena. A atitude de 

Denise de rejeitar seu corpo revela sentimentos de desvalorização pessoal, em 

função dos sinais de envelhecimento que seu corpo apresenta. Fica evidente 

também a influência da cultura que propaga que só o corpo jovem é atraente e pode 

ser mostrado, enquanto o corpo envelhecido, que contém uma sabedoria e uma 
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experiência de vida e uma sensualidade próprias da maturidade, deve ser coberto, 

escondido. 

Brehony (1999) lembra que, a partir da meia-idade, as transformações que 

ocorrem exigem uma “ ‘reentrada’ no corpo, com um novo sentimento de suas 

maravilhas e de seu relacionamento com a consciência de Si mesmo” (p. 405), 

atingindo-se um estado elevado de consciência quando a história e a memória que 

estão incorporadas no corpo são reconhecidas e integradas. 

A mudança de vitalidade sexual, tanto no homem quanto na mulher, muitas 

vezes é sentida como uma mudança no sentido da perda de libido ou da impotência, 

mas, na verdade, trata-se de uma mudança na qualidade da sexualidade e na 

necessidade de uma vivência diferente desta, pois o comportamento sexual está 

diretamente relacionado a uma rede complexa que envolve fatores físicos, sociais, 

emocionais e psicológicos. Daí observo, como no caso de Denise, que atualmente a 

expressão sexual na velhice − que deveria estar pautada no equilíbrio de energias 

físicas e psicológicas − está baseada na rejeição do corpo, sentimento este que 

revela conflitos e perturbação não só em relação à sua própria sexualidade, mas em 

relação à sua psique. 

Jung (1967/1986) afirma que “Sem dúvida a sexualidade é um dos 

conteúdos psíquicos de maior carga afetiva” (par. 216) e Brehony (1999) 

complementa dizendo que a “sexualidade é uma forma de fortalecimento e 

expressão do Si mesmo” (p. 426), portanto, a repressão dos instintos sexuais afeta o 

fluxo de energia psíquica e o processo de descobrimento do si mesmo, tarefas estas 

essenciais no processo de envelhecimento e que ficam dessa forma prejudicadas.  

A respeito da repressão das paixões, Jung (1961/1988) assinala que “o 

homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. [...] Se 

abandonarmos, deixarmos de lado, e de algum modo esquecermo-nos 

excessivamente de algo, correremos o risco de vê-lo reaparecer com uma violência 

redobrada” (p. 243). Monteiro (2004) corrobora essa fala de Jung acrescentando 

que, se ao longo da vida vivermos e liberarmos gradativamente nossos desejos, há 

grande possibilidade de chegarmos à velhice em condições de nos realizarmos 

através das infinitas possibilidades de Eros. 

Brehony (1999) refere também que o caminho do crescimento depende do 

rompimento das proibições interiores e do indivíduo estar receptivo à energia do si 

mesmo, de expressar o Eros e a sexualidade e a sensualidade, independentemente 



 

 

194

da idade e da fase em que estiver. A reação do grupo, e, especialmente de Davi, 

parecem estar nessa direção quando estimulam Denise a romper com suas velhas 

crenças e proibições internas fazendo com que a energia do si mesmo flua, 

assumindo a sua sensualidade e entrando em contato com suas necessidades 

sexuais.  

Monteiro (2004) aponta que entre as várias possibilidades de envelhecer há 

as negativas que implicam um distanciamento de Eros, e as positivas que estão 

articuladas a Eros e ao processo de desenvolvimento. Afirma ainda essa autora que 

atualmente predominam as possibilidades negativas, caracterizadas pela percepção 

do envelhecimento como uma fase inútil, deteriorada e assexuada, enquanto as 

hiperpositivas se manifestam sob forma de reações juvenis, hiperativas movidas pela 

necessidade de ser eternamente jovem. 

É a constante integração de Eros que pode fazer com que o aspecto positivo 

do envelhecimento predomine e haja equilíbrio entre limitações e perdas e recursos 

saudáveis, possibilitando ao idoso a consciência de que ele é o sujeito de sua vida. 

Lembramos aqui que a vivência de Eros abarca tanto o olhar amoroso como a 

relação genital, e é nessa amplitude que o identificamos como uma força 

impulsionadora e motivadora da alma, que ativa a alquimia interior e cujo fogo 

possibilita uma transformação profunda e permanente. 

Monteiro (2004) ainda assinala que a “velhice assexuada”, que vigorou no 

passado, é hoje, em função do processo enantiodrômico, caracterizada por uma 

exigência sexual excessiva, que muitas vezes vai contra o movimento natural da 

uma libido sexual menos intensa e mais tranqüila. Essa focalização do sexo na 

velhice, como um dos indicadores de manutenção da juventude, pode favorecer a 

mecanização do ato sexual e a banalização dos afetos, movimento esse que vai 

contra o processo de individuação.  

O envelhecimento, para essa autora, como uma fase vital do processo de 

individuação, requer o desenvolvimento da consciência dos próprios desejos, uma 

liberação das antigas personas, uma auto-estima positiva, interesse pela vida e 

conexão com os próprios recursos fantasiosos e imaginativos. Refletindo sobre essa 

afirmação, podemos constatar que o trabalho terapêutico breve com esse grupo de 

idosos incluiu todas essas condições para que o processo de individuação se 

desenvolvesse. No decorrer das sessões, o grupo foi motivado a se conscientizar 

dos seus desejos, a se liberar das personas que aprisionavam, a desenvolver uma 
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auto-estima positiva, a se abrir para novas possibilidades frente a vida e a entrar em 

contato com o próprio mundo interior, com suas fantasias e imagens.    

Nessa 10ª sessão, por ser a última do processo, procurei mostrar ao grupo o 

quanto este havia crescido e a importância do desenvolvimento dos sentimentos de 

pertencer a algo maior e de aceitação de si mesmo e do outro durante o processo. O 

respeito que vigorou pelas diferenças provenientes de personalidades e visões 

singulares, a confiança e a relação humanizada que permearam as sessões também 

foram destacadas como pontos essenciais favoráveis para o desenvolvimento do 

processo de individuação individual e grupal. 

Caracushansky (1990), ao indicar quais procedimentos podem ser utilizados 

na Psicoterapia Breve, aponta a confrontação – tornar evidente para o paciente 

como está sendo o seu comportamento, confrontá-lo com a realidade – como uma 

das formas eficazes de alteração do fluxo energético visando à redistribuição da 

energia psíquica. Freitas (2005) também aponta o confronto, a partir de visões 

diferentes dentro do grupo, como um procedimento que pode propiciar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento das relações interpessoais. 

No trecho destacado anteriormente, ficam evidentes os sinais de estruturação 

do self grupal sustentando as trocas compartilhadas entre os participantes do grupo, 

e do self relacional assegurando o sentido de unidade e integração fundamentais 

para que conteúdos inconscientes, especialmente as manifestações do arquétipo 

sombra, pudessem vir à consciência e ser assimilados de forma construtiva e 

possibilitar que a experiência psicológica fosse valiosa e transformadora. 

O campo psicológico criado no grupo, constituído a partir da harmonização de 

forças dinâmicas de cisão e integração, gerou vida e favoreceu que barreiras 

pessoais fossem conscientizadas e, em alguns participantes, superadas.  

Freitas (2005) salienta a importância do local onde o grupo se reúne e as 

condições físicas do espaço utilizado como um campo simbólico que tem uma força 

estruturante no grupo, na medida em que contém todo tipo de característica, 

saudável ou não, dos participantes. No grupo de pesquisa, tal condição ficou muito 

evidente, por exemplo, na forma como os participantes mudaram suas cadeiras com 

o decorrer das sessões: algumas, de início, afastadas foram gradativamente se 

aproximando, revelando a vontade de ficar mais perto do outro, de confiar nesse 

outro e de se sentir afetivamente ligado a ele.  
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Procurei mostrar como o tema dominante, o foco, no caso, a auto-estima, foi 

mobilizado de diferentes formas (desenhos temáticos ou livres, sonhos, 

relaxamento), visando sempre possibilitar que o grupo lidasse com o que estava 

bloqueando o seu desenvolvimento e pudesse utilizar seu potencial criativo. 

Lembramos aqui Melo (1998) quando esta diz que “A mobilização do processo 

criativo do indivíduo facilita a agilização e focalização da psicoterapia, ampliando o 

campo da consciência e assim, favorecendo o fortalecimento do ego, deixando-o 

mais apto à integração de imagens anteriormente dissociadas” (p. 22).  

Nessa última sessão, procurei também sinalizar os ganhos e as 

possibilidades de mudança que surgiram durante todo o processo, objetivando o 

fortalecimento egóico, e a reação do grupo foi no sentido de confirmar esses ganhos 

e vislumbrar as possibilidades de transformação. Inclusive enfatizei para o grupo que 

o processo continua, independentemente do trabalho terapêutico, pois o exercício do 

autoconhecimento não tem fim. 

Frente à solicitação para que fizessem um desenho juntos, o grupo reagiu de 

forma favorável o que mais uma vez refletiu o desenvolvimento do self  relacional e a 

estruturação  do self grupal. 

Para a confecção desse desenho, o grupo se posicionou ao redor da mesa, 

cada participante comunicando o que faria, não havendo nenhum tipo de exigência 

ou crítica ou sugestão por parte dos demais. Novamente cada um aceitou a 

contribuição do outro membro e, em alguns casos, facilitou a sua expressão gráfica 

(ou se afastando um pouco ou se “espremendo” para que o outro participante 

pudesse também desenhar). No final, demonstraram satisfação ao ver que tinham 

formado uma cena e que havia  unidade no que tinham feito. 

O desenho contém figuras humanas, natureza (árvores de diferentes tipos, 

duas com frutos, quatro apenas com as folhas, relva, montanha, lago, plantas, sol), 

animais aquáticos e aéreos e uma casa. Os símbolos que emergiram revelam 

intensa manifestação arquetípica envolvendo fertilidade, fluxo vital, interesse pelas 

relações humanas, crescimento, energia vital, instintos femininos, especialmente o 

instinto maternal, sexualidade, afetividade. Percebi um processo psíquico em 

movimento direcionado à individuação, um movimento destrogiro partindo do 

inconsciente (quadrante inferior esquerdo) para a consciência (quadrante oposto 

superior) e depois (quadrante esquerdo superior) retornado ao início visando à 

integração: este é o movimento do grupo, um movimento mandálico, circular que 
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representa uma tentativa natural e instintiva de autocura, e que expressa a 

totalidade. 

O sol, imenso e desenhado de forma circular e nas cores amarelo e laranja, 

poderia ser uma alusão à aurora (Jung, 1944/1994), imagem da “rubedo” na 

alquimia que geralmente precede imediatamente a conclusão da obra. 

A montanha, a árvore e a casa são símbolos do si mesmo (Jung, 1977), a 

árvore  e o lago especificamente podendo representar a transformação e a 

renovação que podem ser relacionadas ao elemento feminino. Jung, na mesma 

obra, refere que os símbolos da árvore e do pássaro representam a obra (o opus) e 

sua perfeição. A respeito ainda do simbolismo da árvore, Jung complementa dizendo 

que as associações mais freqüentes são: crescimento, vida, desenvolvimento, o 

maternal em seus diferentes aspectos, o sentimento de estar enraizado, a velhice, a 

personalidade, a morte e o renascimento. As diferentes árvores parecem revelar o 

percurso e o crescimento do grupo: a primeira (à esquerda) representando o início 

do processo, em que uma copa muito frondosa está sustentada por um tronco 

relativamente frágil, em seguida uma árvore com uma copa com movimento 

depressivo, duas árvores, tipo coqueiro, circundadas por pássaros voando, uma 

árvore frutífera ao lado de uma casa sugerindo o maternal e a fertilidade, e, 

finalizando, uma árvore frutífera com um tronco mais forte, o suficiente para 

sustentar a copa cheia de frutos, elementos estes indicativos da força e da vitalidade 

do grupo no final do processo.  

 

Sessão de Follow Up 

 

A sessão de follow up foi realizada após três meses em uma sala contígua à 

sala das sessões anteriores e no mesmo horário dos atendimentos anteriores. A 

mudança da sala, embora não tenha sido escolha nossa, pareceu refletir o final do 

processo e as características peculiares a essa sessão de acompanhamento. 

Esse último encontro teve como objetivo observar como o grupo tinha 

caminhado sozinho nesse período e como estava aproveitando o trabalho realizado. 

A fala inicial de Denise, que reproduzo a seguir, revela a necessidade de 

mudança, não só de casa, mas de como viver a sua vida de uma forma mais livre e 

flexível, a busca de um outro jeito de investir sua energia e a dificuldade para lidar 
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com “as grades”, as repressões que a aprisionam há tempo e que geralmente são 

projetadas no mundo externo (ver anexos, p. 321). 

 
DENISE: É bom, muito quente, mas tem que ficar informado. Quero 
sair de onde moro, meu apartamento é de fundo, não dá para ver 
nada, só os prédios. 
MARTA: Quer sair daqui ou do seu apartamento? Encontra coisa 
melhor aqui, tem que ver bem antes, propor troca. 
DENISE: Para vocês terem uma idéia, não vejo nada, só 
apartamento. Meu apartamento é gostoso, mas não vê nada. Só se 
quiser ficar lá dentro. 
T: Já está lá há quanto tempo? 
DENISE: Há uns cinco anos. Morei num outro por 23 anos. Por um 
lado, tenho sossego, mas para ver as coisas tem que sair. Janelas... 
tem grades em todas. Se reclamo que tem grade, os filhos falam 
que é para minha segurança. 
MARTA: Que andar que é? 
DENISE: 2º andar 
MARTA: Não precisa de grade. 
DENISE: Se tirar, tem que ser na rebeldia... tenho plantas, queria 
colocar na janela, mas tem que tirar as grades. Queria tanto ter mais 
espaço... no quarto, na sala... Colocaram grades por dentro, não dá 
para ver nem as estrelas. Tenho vasinhos, queria colocar... mas não 
dá. É que minha filha não mora ali... 

 

Cléo relata seu sofrimento físico, e ao discorrer sobre ele vai deixando 

evidente a dificuldade de se tratar bem, de se valorizar, de cuidar do seu corpo com 

a devida atenção e carinho, utilizando mecanismos racionalizantes e projetivos para 

encobrir esse descuido consigo mesma. Essa desatenção consigo mesma parece 

ser anterior ao processo do envelhecimento e estar relacionada a vivências infantis 

de maus tratos. 

Cito a seguir o trecho em que esses sentimentos em relação ao próprio corpo 

e a si mesma aparecem (ver anexos, p. 322). 

 
CLÉO: Fui para praia, caí na piscina... Entrei sem escada e quando 
fui sair rolei, dei um impulso, só que caí e bati aqui do lado. Tô com 
dor até agora [ri]. 
T: O que aconteceu? Você não foi ao médico? 
CLÉO: Fui ontem. 
T: Tem doído? O que ele falou? 
CLÉO: Até para respirar dói. 
T: Esse jeito de sair da piscina... Já tinha feito assim antes? 
CLÉO: Já, mas dei azar. Desta vez, fui no médico. Ele nem olhou. 
OLGA: Eles não engessam, mas fica esperta... 
CLÉO: Vou marcar de novo. 
T: Não ouvi sua opinião [para Cássia]. 
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CÁSSIA: A costela pode machucar outros órgãos, baço... Tem que 
fazer exame. 
CLÉO: Estava com minha neta, era de noite, não quis fazer os 
exames. 
CÁSSIA: As dores voltaram... é porque é forte. 
CLÉO: Uma hora passa. 

 

Em outro trecho, Cléo conta sobre experiências anteriores negativas com 

médicos, situações essas que a deixaram descrente e sem esperança quanto à 

efetividade da ajuda profissional (ver anexos, p. 322). 

 

MARTA: Eu pedia um raio X. Se estivesse doendo, voltava lá 
e pedia, exigia... sou encrencada com essas coisas. 
T: O que vocês fariam? Pediam? 
DENISE: Sim. 
OLGA: Eu também. 
DENISE: Carrasco... tem que tomar cuidado com médico. 
OLGA: Fui fazer endoscopia uma vez... fui já com medo, 
lembrando da minha filha. Fui num bom hospital, o médico era 
japonês, também me deu anestesia e fiquei numa maca. 
Depois de um tempo, via que entravam e saiam com outros 
pacientes. Aí minha filha veio e falou “Tá tudo bem?”. E eu 
respondi “não fizeram nada ainda”. Daí a enfermeira falou 
“Não, a senhora já fez”. Eu nem tinha percebido, não senti 
nada. 
DENISE: Uma médica, uma vez, queria me operar. Tenho 
pressão alta, disfunção na válvula mitral, mas um professor de 
cardiologia das Clínicas, que minha filha levou, me examinou e 
disse que não era caso de cirurgia... Era só tomar remédio. Ela 
foi tão grossa, jogou minha ficha na mesa. Fui no convênio 
reclamar... eles falaram que qualquer médico dava 
autorização. Hoje estou com um bom médico, tomo remédio e 
acompanho. Ele já tirou um remédio, disse que só se evoluir 
muito opera. 
T: Você quer falar, Cléo? 
CLÉO: Quando a úlcera estourou, estava com dor, fui para o 
hospital. Fiquei lá, encontrei o médico e ele disse que 
precisava internar. Não fez nada... me colocaram num quarto 
ruim, chamaram um especialista. Eu tava passando mal, 
trocaram os números dos quartos. Eu estava no 18, 
mandaram ele para o 48 e não tinha ninguém mal lá... tive 
azar... eu tinha até adormecido... não enxergava mais de tanta 
dor. A úlcera tinha estourado. Falaram para meu marido 
“Desce e reclama”. Mas para quem? 
OLGA: Tem que fazer escândalo. 
MARTA: Tem aqueles papéis para sugestão. Eu preencho e 
reclamo. Faço minha parte. 
OLGA: Põe nome dos profissionais. 
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CLÉO: “Sabe do que você operou?”, perguntou o médico para 
mim... só fiz limpeza. Vai ter que operar de novo. Disse que eu 
tinha uns 15 dias de vida. Fui para casa. Depois, fui no outro 
[japonês] e falei muito para ele. Ele só sacudia a cabeça assim 
[mostra com a cabeça de um lado para outro], mas não 
resolveu. Acho que ele gosta de reclamação. 
OLGA: Ele gosta, leva sempre. Minha filha falou também. 
CÁSSIA: Tinha que tratar melhor. 
CLÉO: Queria fazer endoscopia em mim recém-operada... ia 
me matar.  

 

Tal como ocorreu em outras sessões, pude constatar nesse momento a 

existência de sentimentos empáticos e de afetividade entre os participantes do grupo 

em relação à fala de Cléo, o acolhimento e ao mesmo tempo o confronto em função 

de visões e experiências diferentes de cada membro, o self relacional bem 

desenvolvido e a continuidade do movimento do grupo em direção à individuação. 

Jung (1976/1982), como já mencionei anteriormente, considera que corpo e 

psique não podem ser dissociados e que a individuação só pode ocorrer se o 

indivíduo se volta antes ao próprio corpo, a desvalorização do corpo inevitavelmente 

representando a desvalorização da psique. Freitas (1992) também enfatiza que o 

corpo é fundamental por ser a base da nossa consciência e possibilitar a realização 

do si mesmo. Nesse sentido, pode-se perceber que Cléo, especificamente, 

demonstra em sua fala dificuldades profundas em relação a si mesma, tendendo a 

se tornar insensível frente às suas próprias necessidades e a se distanciar dos seus 

recursos criativos. 

Os relatos de Marta, Cássia e Olga sinalizam que, mesmo frente a situações 

limitadoras, elas souberam aproveitar o período de férias, respeitaram seus limites e 

propiciaram a si mesmas bons momentos de lazer. Frente à situação de sofrimento 

de Marta, ocasionado pela recente separação da filha, o grupo se manteve 

acolhedor e solidário revelando que a relação humanizada desenvolvida durante o 

processo terapêutico se mantinha viva e que o self grupal estava bem estruturado. 

Davi chegou atrasado e de imediato contou para o grupo que tinha sido 

orientado por mim para que fizesse tratamento psicoterápico individual e 

acompanhamento psiquiátrico. Relatou detalhadamente para o grupo como 

conseguiu iniciar o processo psicoterápico durante o período de férias e estimulou 

para que todos fizessem o mesmo. Desse momento até o final da sessão, os 
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participantes do grupo levantaram muitas questões visando obter informações a 

respeito dos dois tratamentos. 

Reproduzo a seguir um trecho em que essas questões aparecem (ver anexos, 

p. 325). 

 
MARTA: Se eu vou procurar um terapeuta, como sei se ele é bom 
ou não? 
A T fala sobre a atuação do Conselho de Psicologia e sobre o 
registro dos profissionais. Fala também sobre as características do 
tratamento psicológico. 
T: O tratamento tem altos e baixos. Vai sair pensando. Às vezes, é 
difícil... mas vale a pena. O critério não é ser agradável ou não, é ser 
sério... Veja no Conselho se o profissional está autorizado a atuar, 
se tem especialização. 
MARTA: Onde tem? 
T: Temos uma sede em Santo André e a central em São Paulo. 
[A observadora coloca os telefones do CRP de Santo André e São 
Paulo na lousa]. 
T: O importante é vocês confiarem no profissional, haver empatia 
entre vocês.  
OLGA: Quando fiz terapia com parapsicólogo, levei um soco mental. 
Ela gritava “você não é Deus!”. Na hora, não gostei, queria colo. Ela 
tinha olhos grandes... saí de lá chamando ela de “zoiuda” e quando 
cheguei em casa, caiu a ficha. 
MARTA: Você queria colo...  
DAVI: A guerra só é boa quando tem luta, se não não tem graça. 
Tive uns bombardeios... mas não... A dona da casa onde moro... é 
alugada... queria a casa... mandou a advogada, neta dela... chegou 
assim... Não devo nada, pago tudo direitinho. Não notificou, fiquei 
preocupado com a minha mulher. Se ela fica como está, tá bom... 
Para não piorar. Fiquei de intermediário. Minha filha tem três casas 
nesta região. Uma das inquilinas entregou uma casa. Aí saímos e fui 
para lá mais despreocupado. O que achei que era ruim, se tornou 
benefício... grande peso... diminuiu bastante para mim. Quando ela 
(refere-se a T) fez reunião para mim, disse isso [para procurar 
tratamento psicológico e psiquiátrico]. 
T: Orientei todos de acordo com a necessidade de cada um... 
DAVI: Quando não uma falou... Quando ela falou, aí a ficha caiu. Já 
no outro dia, fui na Clínica da Universidade e eles indicaram. Estou 
em terapia... uma vez por semana. Talvez mês que vêm duas vezes.  
Estou mudando. agora não dá. 
MARTA: Você falou no começo que, de repente, você despertou. 
Pode falar para gente? 
 DAVI: A Dra. Lídia falou que parece que tudo tá bem, mas não 
está... Está explodindo (refere-se à orientação dada após o reteste). 
Levei um choque, como... porque... Ela é pessoa forte, experiente e 
ninguém falou... E ninguém explicou, eu estou assim faz tempo. 

 

Essas reflexões ocorridas durante a sessão de follow up são um forte 

indicador de que o objetivo da pesquisa foi atingido junto a esse grupo de idosos: 
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todos se mostravam atentos ao próprio crescimento psicológico e estavam abertos 

para continuar a jornada em direção à própria individuação. O grupo se mostrou 

sensível para o fato de que o envelhecimento, como o próprio Jung postula, é um 

tempo de revisão de vida e para reparar erros, e que o processo breve grupal 

desenvolvido intensificou essa revisão, principalmente no que se refere à auto-

estima, que foi o tema dominante. 

A fala do grupo revela a compreensão de que o enfrentamento das situações 

conflituais e a gradativa emancipação das regras coletivas são parte de um processo 

altamente transformador e fundamental para o desenvolvimento pleno da 

personalidade e para a realização do si mesmo. 

O testemunho de Davi a respeito da necessidade de uma psicoterapia 

individual também é muito significativo e vai ao encontro dos objetivos desta 

pesquisa: a Psicoterapia Grupal Breve, pautada na focalização de um tema que 

reflete o ponto central das dificuldades psicológicas do indivíduo ou do grupo, não 

substitui o tratamento analítico, mas pode ser também um caminho valioso para 

propiciar o desenvolvimento psíquico.  
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CAPÍTULO IX 

 
DISCUSSÃO 

 
Enterre-o [o segredo da vida] sob uma montanha, sugeriu um deus, 
eles nunca o encontrarão ali. 
Não, retrucaram os outros, um dia eles descobrirão um meio de 
escavar a montanha e encontrarão o segredo da vida. 
Coloque-o nas profundezas do oceano mais profundo, sugeriu outro 
deus, que ali ele ficará seguro. 
Não, disseram os outros, um dia a humanidade encontrará um meio 
de viajar até as profundezas do oceano e o encontrará. 
Coloque-o dentro deles, disse outro deus, os homens e as mulheres 
jamais pensarão em procurá-lo ali. 
Todos os deuses concordaram, e assim é que se diz que os deuses 
esconderam o segredo da vida dentro de nós. 

Jack Kornfield 
 
 
 

Jung considera que a nossa civilização está em transição, cabendo ao 

homem − através da forma como ele lida com a cultura − fazer as necessárias 

transformações e desenvolver seu potencial de tornar-se o que é, e com isso 

participar do coletivo de uma forma viva e diferenciada. 

A teoria junguiana vem ao encontro das pessoas que sentem a falta de 

sentido e conteúdo de suas vidas e que percebem que os recursos conscientes, por 

mais que sejam desenvolvidos, não suprem as necessidades de crescimento 

pessoal, ao contrário, a supervalorização deles pode levar o indivíduo a se afastar 

ainda mais de si mesmo. Primordialmente, o contato com o mundo interno e com as 

forças inconscientes favorecem a “cura” por meio da transformação, da realização 

do seu si mesmo, mas o contato com o outro também é fundamental. 

Como já foi apontado anteriormente, muitas vezes o processo de individuação 

é percebido como tendo um cunho individualista, propiciando um isolamento social, 

mas na verdade, ao contrário, o indivíduo está integrado ao coletivo e as relações 

consigo mesmo  dependem das relações interpessoais que estabelece, não 

havendo condições de crescer e se auto-realizar sem a troca com o outro. O 

processo de transformação da personalidade, que inicialmente precisa da 

discriminação da realidade e da diferenciação sujeito-objeto e do reconhecimento 

dos próprios mecanismos projetivos, favorece que a individuação vá mais além 

quando possibilita que a pessoa individuada produza novos valores para a 

sociedade e compartilhe sua vida com os demais.  
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A visão do desenvolvimento humano adotada por Jung parte do pressuposto 

de que as etapas da vida  são arquetipicamente determinadas, e que desde  o 

nascimento o indivíduo, nas diferentes fases, é levado a buscar a realização mais 

completa possível do si mesmo. Na velhice esse projeto se mantém focado no fato 

de podermos continuar a nos desenvolver e ser. A semente sempre esteve lá e 

continua a conter todas as possibilidades, como diz Hillman (1997), sobre a teoria do 

fruto do carvalho... 

Os estudos atuais sobre o envelhecimento apontam para um mesmo aspecto: 

o caráter heterogêneo desse processo e o fato de não haver uma velhice, mas sim 

várias velhices. Diferentemente do que aconteceu aos idosos nos séculos passados, 

sabemos atualmente que há uma diversidade de possibilidades para se viver a 

velhice. 

Corroborando Jung, outros estudiosos, tais como Erikson (1998), afirmam que 

o envelhecimento no ciclo da vida representa mais uma fase dentro da continuidade 

do desenvolvimento humano e implica mudanças, como as demais etapas, não 

contemplando só perdas. Hillman (2001) acrescenta que a velhice não é acidental, 

ao contrário, é necessária à condição humana, uma necessidade da alma para que 

o seu desenvolvimento se complete, os últimos anos representando uma etapa 

importantíssima para confirmar e realizar o caráter. 

Estamos vivendo um momento bastante peculiar na história da humanidade: o 

número de idosos supera o número de nascimentos em muitos países europeus, e o 

número de idosos centenários atinge um patamar nunca antes observado. Relatório 

da ONU (2007)  informa que em 2050 a população idosa mundial superará pela 

primeira vez na história o número de crianças, e que os idosos, que hoje 

representam 10% da população mundial, em 2050  passarão de 705 milhões atuais 

para quase 2 bilhões, o que representa o triplo da porcentagem atual. Estamos 

vivendo mais e é preciso que essa quantidade a mais de anos implique também uma 

velhice bem-sucedida, esta sendo assim considerada quando as funções cognitivas 

estão bem preservadas, há boa adaptação ao meio, o idoso sinta-se bem consigo 

mesmo e saiba lidar com os aspectos positivos e negativos do envelhecimento. 

Há atualmente pessoas que envelhecem e que se mantém ativas, com redes 

sociais fortes, aceitando suas limitações de forma construtiva e descobrindo novas 

possibilidades de viver bem essa fase da sua vida, mas temos também muitos 

idosos perdidos de si mesmos, pressionados pela mídia e pela sociedade, buscando 
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a todo custo e a um preço altíssimo permanecer eternamente jovens, vivenciando 

frustrações e sentimento de baixa auto-estima por não conseguirem esse intento.  

As pesquisas relacionadas no capítulo I revelam que a sociedade pós-

moderna desestruturou os padrões estabelecidos anteriormente, tanto em relação 

aos papéis sociais dos idosos quanto à sua forma de viver a velhice. Vigora hoje 

uma flexibilização sobre os limites etários e comportamentais em todas as fases do 

desenvolvimento humano, e, especificamente, na velhice temos atualmente idosos 

motivados para a vida, que se mantém conectados com as novas exigências da 

realidade, que procuram novos jeitos de viver a vida, seja através de um novo 

casamento, ou exercendo o papel de avós dentro de outros parâmetros, ou 

continuando a estudar ou iniciando uma nova carreira visando se manter atualizado 

e, ao mesmo tempo, ampliar sua rede de relacionamentos. 

Em torno de 1960, surgiram na França as primeiras instituições voltadas para 

o desenvolvimento de atividades culturais e sociais para pessoas aposentadas. 

Entre 1980 e 1990 essas idéias começaram a proliferar no nosso meio e surgiram, 

atreladas às Universidades, as universidades voltadas para a pessoa da Terceira 

Idade. Com programas diversificados (educação permanente, informática, estudo de 

Línguas, teatro, dança, música, canto, estudo dos processos físico-

afetivo/emocionais inerentes ao processo de envelhecimento, serviços da 

comunidade e programas socioculturais etc.) e motivadores, essas universidades 

vieram ao encontro dessa idéia de propiciar ao idoso condições de continuar seu 

crescimento intelectual/psicológico/social, possibilitando sua reintegração num meio 

em que seus pares  têm as mesmas necessidades e objetivos. Inclusive, esses 

espaços possibilitam também o erotismo, possibilidade rara para essa população na 

medida em que a sociedade atual prioriza o corpo jovem e a beleza da juventude 

como sendo as únicas formas de atrair e favorecer o encontro afetivo-sexual. Essa 

convivência com outros que estão na mesma faixa etária também propicia uma 

ampliação do horizonte subjetivo do idoso, alterando sua auto-estima e seus 

sentimentos de auto-aceitação. Como as representações sociais da velhice sempre 

estiveram fundamentalmente associadas ao isolamento social e à não-produtividade, 

as universidades da Terceira Idade favorecem, com certeza, o desenvolvimento de 

uma nova identidade da velhice, mas podem também apresentar um lado sombrio, 

conforme salienta  Gavião (2002), quando promovem um estado de “pseudo-alegria” 
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no idoso, estimulando a negação do sofrimento inerente ao enfrentamento dos 

limites e das mudanças do envelhecimento. 

Penso que aí reside o perigo de uma cisão entre os arquétipos puer e senex 

(Samuels, 1988) no processo de envelhecimento. A vivência só do puer implica a 

negação do senex, e a vivência apenas deste último leva à estagnação e à 

melancolia. Na velhice, só o equilíbrio entre os aspectos negativos e positivos de 

cada arquétipo e a vivência equilibrada dos mesmos pode favorecer o 

desenvolvimento de uma estruturação emocional que propicie a ativação de  todo 

potencial de crescimento psicológico. 

Ao propor um trabalho de Psicoterapia Breve com idosos a um grupo de 

alunos de uma universidade de Terceira Idade, todas essas características acima 

mencionadas já eram do meu conhecimento em função, inclusive, de experiências 

anteriores com grupo de idosos dessas instituições, e eu tinha noção de que se 

tratava de um grupo diferenciado na medida em que esses idosos tinham buscado 

uma instituição para estudar e ampliar relações sociais, indicadores estes de 

motivação para a vida e  busca  de uma velhice bem-sucedida. 

Mas os participantes deste grupo de pesquisa tinham um outro diferencial: os 

idosos que se inscreveram para participar do processo terapêutico tinham 

consciência de que não estavam bem e de que precisavam de ajuda psicológica. As 

entrevistas revelaram características comuns entre os participantes, entre elas uma 

infância com muitas limitações socioeconômicas e culturais, a maioria iniciando cedo 

uma vida de trabalho e tendo responsabilidade de ajudar no sustento da família. O 

grupo também apresentou dificuldades para lidar com o envelhecimento e com as 

limitações que esse processo acarreta, revelando ter uma auto-estima rebaixada.  

Durante as entrevistas já pude sentir que esses idosos eram receptivos, 

queriam se deixar conhecer e investir num trabalho de autoconhecimento, confiavam 

em mim e na seriedade do meu trabalho, havendo indícios de que nosso vínculo era 

satisfatório e a transferência, desde o início, positiva. Durante as longas entrevistas, 

eu percebia os idosos motivados e atentos a si mesmos e ao que eu solicitava, e eu, 

mergulhada em histórias tão diferentes e, ao mesmo tempo, com tantos pontos em 

comum, me sentia acolhida por eles e cúmplice de segredos muitos deles nunca 

antes revelados para ninguém. Lembro aqui o relevante trabalho de Bosi (1994) 

sobre a importância da memória dos idosos quando ela assinala que, ao contar e 

reviver suas histórias e lembranças, o idoso “arranca do que passou seu caráter 
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transitório, faz com que entre de modo constitutivo no presente” (p.74). E foi assim ... 

cada lembrança era presentificada e se revelava vital na história atual de cada um. 

Ao aplicar o Método de Rorschach em dois momentos, antes da intervenção e 

após, eu tinha como objetivo principalmente avaliar a evolução tanto de cada 

participante como do grupo. A compreensão dos aspectos psíquicos relevantes que 

ocorrem na velhice, como cada idoso e como o grupo percebe seu mundo interno, 

como lida com suas emoções e as manifesta, de que mecanismos dispõe para 

enfrentar a realidade externa e se adaptar, entre outros aspectos, foram 

pesquisados e comparados nos dois momentos. A experiência emocional vivida por 

mim nessa etapa foi inédita: a investigação clínica da vida psíquica de idosos por 

meio de um instrumento de penetração profunda, de grande respeitabilidade, me 

colocava a todo o momento em contato com a minha própria vida emocional, com as 

minhas questões sobre o meu próprio envelhecimento, sintonia esta que gerava 

inevitavelmente ampliação da minha consciência e me dava melhores condições de 

apreender e compreender o mundo interno e os fenômenos psíquicos apresentados. 

Neste momento não procurarei me deter em todos os dados quantitativos do 

Rorschach, mas apresentar hipóteses interpretativas a partir de alguns aspectos do 

protocolo grupal (sujeito coletivo), e, quando for significativo, dos protocolos 

individuais dos participantes. Os resultados foram comparados com os obtidos na 

pesquisa de Gavião (2002), e articulados com as observações clínicas obtidas a 

partir das sessões e com os conceitos teóricos que podem ajudar na compreensão 

dos aspectos mais relevantes para o objetivo desta pesquisa. 

Gavião (2002), a respeito da produtividade do participante frente aos 

estímulos do Rorschach, afirma que “Sem dúvida é muito diferente se submeter ao 

Rorschach devido a alguma sintomatologia que levou à avaliação diagnóstica para 

fins terapêuticos do que por um desejo voluntário de contribuir com uma pesquisa” 

(p.100), levando-se em conta também a influência de fatores relacionais que podem 

favorecer a elevação do rendimento ou bloqueá-lo. O parecer dessa pesquisadora a 

respeito do comportamento dos idosos frente ao material é que “a atividade de 

interpretar as manchas de tinta parecia ser mesmo uma atividade lúdica, como se 

estivessem se divertindo com a situação [...]” (p.122). Para o grupo que participou 

desta pesquisa essa atividade associativa visava complementar a avaliação 

diagnóstica para fins terapêuticos, portanto, tinha um significado diferente e o 

número alto de respostas nos dois momentos pode tanto refletir a ansiedade 
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situacional, como indicar uma atitude cooperativa,  a necessidade de me agradar e 

satisfazer a minha expectativa. No reteste, constatei uma leve redução da 

produtividade observada, e a diminuição das respostas adicionais o que sugere um 

maior controle da ansiedade após o processo psicoterápico. 

Diferentemente da pesquisa de Gavião − que constatou uma tendência dos 

idosos de apreender a realidade de forma mais abrangente e mais desprendida dos 

detalhes  objetivos e minuciosos − pude verificar que no grupo estudado 

predominou, tanto na situação de teste como de reteste, uma atenção maior às 

minúcias, o sujeito coletivo apresentando um tipo de apreensão de caráter mais 

subjetivo. Sua atenção aos aspectos práticos da realidade se manteve dentro do 

esperado, mas a dificuldade de apreender a realidade de uma forma mais 

abrangente e integrada permaneceu após a intervenção. Penso que esse modo de 

abordar a realidade cotidiana, pautado na preocupação excessiva com a 

meticulosidade, pode estar associado ao fato de o grupo estar mais voltado para sua 

própria subjetividade, canalizando sua atenção e observação para seu próprio 

mundo interno, em detrimento de uma apreensão mais abstrata e mais ampla da 

realidade. 

Outro aspecto do Rorschach que deve ser destacado, quando comparado 

com os estudos de Pasian (2000), realizados com adultos, e com a pesquisa de 

Gavião (2002), com idosos, é a dificuldade do sujeito coletivo desta pesquisa em 

lidar objetivamente com a realidade: o grupo está voltado para si mesmo e dá 

primazia à sua subjetividade, e tal condição parece repercutir sobre a sua acuidade 

perceptiva e capacidade de se manter objetivo e de fazer uma avaliação distanciada 

da realidade. A capacidade do indivíduo de ver o mundo de modo impessoal e 

realista e de se ver com racionalidade é um dos pilares da personalidade, e os 

resultados observados parecem refletir a interferência das dificuldades emocionais 

do grupo na sua forma de lidar com a realidade externa, aspecto este que talvez 

possa ser mais bem trabalhado através de um processo psicoterápico individual. 

Nas dez sessões o trabalho terapêutico foi direcionado para o tema 

dominante – a auto-estima − e procurei, através de desenhos (livres ou temáticos), 

sonhos, relaxamento, estimular a compreensão das imagens e a busca do sentido 

nelas contido. Todo esse processo estava pautado basicamente na capacidade de 

cada participante se ver, se auto-analisar e se autoconhecer. Neste sentido, a libido, 

mobilizada pelo sofrimento psíquico, estava voltada para o mundo interno,  para o 
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desenvolvimento do self individual, e para o grupo,  visando à estruturação do self 

relacional e grupal, num movimento alternado e constante. Os resultados acima 

mencionados, relativos à forma subjetiva do grupo em lidar com a realidade, 

parecem, então, esperados dentro dos objetivos de um processo focal que visava, 

predominantement,e fazer com que cada participante se voltasse para si mesmo e 

desenvolvesse a auto-estima. 
Outro ponto a ser considerado na análise do Método de Rorschach é a 

amplitude de interesses, predominando no grupo uma diversidade de interesses e 

recursos imaginativos. O sujeito coletivo, após o processo interventivo, apresentou 

capacidade perseverativa e concentração dentro dos limites esperados, condições 

estas importantes para o desenvolvimento de um trabalho  em que o esforço 

intelectual e a disciplina mental são necessários. O grupo pesquisado por Gavião 

apresentou um ligeiro aumento desse tipo de resposta, dado este interpretado pela 

autora como um possível movimento regressivo com o avançar da idade, um certo 

infantilismo de cunho não-patológico.  

 Quanto ao interesse pelas relações humanas, após o processo terapêutico, 

verifiquei que houve redução do nível de crítica e de análise detalhista e menos 

ansiedade e medo associados a essa área, o que sugere que os sentimentos de 

acolhimento e aceitação, a relação afetiva desenvolvidos durante o trabalho 

psicoterápico e a estruturação do self relacional geraram transformações 

significativas em cada participante e no grupo.  

Considero importante destacar como os participantes sinalizaram essa 

melhora: Marta, por exemplo, na segunda sessão, demonstrou dificuldade de 

partilhar, capacidade de empatia limitada, condições infantis de se relacionar, 

demonstrando ter sentimentos primitivos de rivalidade, ser muito autocentrada e 

individualista. Ao longo do processo terapêutico, pude identificar seu crescimento 

psicológico e a gradativa melhora nas suas relações interpessoais quando partilhou 

com o grupo seu sofrimento (sua limitação auditiva, a prisão e a separação conjugal 

da filha) e, em outros momentos, mostrou-se solidária e sensível à dor de outros 

participantes (por exemplo, quando Cléo relata seu problema auditivo, sua 

dificuldade de reagir frente ao roubo de seus presentes e ao comportamento 

impróprio de seu cunhado e da sua irmã,  em relação ao seu filho).  

Olga também de início se mostrou um pouco distante do grupo, só se 

aproximando, e aceitando a aproximação, de Anita. Com o decorrer das sessões, ela 
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se aproximou mais de outros participantes, sorriu mais, fez comentários mais 

espontâneos e demonstrou sensibilidade e acolhimento frente ao sofrimento dos 

demais membros do grupo. 

O trajeto de Denise, que de início se caracterizou por excessiva abertura e 

dependência para com os outros, tendendo a se desvalorizar e subestimar seus 

recursos físicos e psíquicos, com o decorrer das sessões, se alterou no sentido de 

focar mais sua própria individualidade, seus desejos e necessidades, não deixando 

de se manter sensível e afetiva para com todos. 

Cléo e Cássia desde as primeiras sessões demonstraram receptividade e 

sentimentos empáticos em relação ao grupo. Cássia, mais contida (ela mesma 

mostrou ter consciência de ser “fechada”), precisava ser estimulada para revelar 

suas idéias e manifestar seus sentimentos, mas quando o fazia conseguia ser 

autêntica e expressar com clareza e profundidade o que sentia. No final do 

processo, revelou que percebia sua melhora e expressou  sua afetividade em 

relação ao grupo. Cléo desde o início mostrou-se participativa e com facilidade para 

se identificar com o grupo, e, com o decorrer do processo passou a confiar mais 

neste, a demonstrar suas emoções abertamente e, mesmo reconhecendo sua 

dificuldade para mudar, conseguia ouvir atentamente as posições contrárias às suas. 

Davi, único homem do grupo, sentiu-se de início à margem de um grupo 

formado só de mulheres, mas mesmo assim demonstrou logo nas primeiras sessões 

receptividade e necessidade de se relacionar. Era visível sua dificuldade de se 

expressar oralmente de forma clara e compreensível, muitas vezes apresentando 

um discurso confuso e/ou incompleto, mas isto não impediu que o grupo, 

gradativamente, fosse aceitando seu jeito de ser e o acolhesse e fosse solidário com 

seu sofrimento (Davi, ao contar sobre o AVC da sua esposa e de como se sentia 

carente, chorou e, abrindo seu coração, confirmou para o grupo que os homens 

também sofrem carência afetiva). O grupo, nessa ocasião, ficou muito mobilizado e a 

partir daí o integrou realmente. Na sessão de follow up, quando espontaneamente 

partilhou com o grupo o fato de que tinha iniciado tratamento psiquiátrico e 

psicoterápico (individual), que tinha encontrado um caminho para continuar a 

crescer, demonstrou abertamente que confiava nos demais participantes e se sentia 

acolhido e pertencendo ao grupo. 

Ainda sobre o leque de interesses do sujeito coletivo, pude observar, após o 

processo terapêutico, o não aparecimento dos conteúdos relacionados à 
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impulsividade e ao descontrole, o que aponta para melhores condições egóicas e 

maior controle da carga instintiva. 

O controle emocional do sujeito coletivo, após o processo terapêutico, 

apresentou-se mais eficaz, sem prejuízo das manifestações emocionais mais 

espontâneas. Essas observações coincidem com o que foi constatado por Gavião e 

indicam que nesta  pesquisa o processo psicoterápico grupal breve favoreceu o 

desenvolvimento da estabilidade emocional, um controle importante numa fase de 

profundas transformações como essa. 

Quanto ao tipo de vivência, o trabalho desenvolvido por Rorschach 

(1921/1978), com idosos, apontou o predomínio da extratensividade e de coartação, 

enquanto o realizado por Adrados (1988), com 200 idosos, o predomínio da 

introversão. Gavião constatou o predomínio da extratensividade, o idoso lidando 

com suas emoções de maneira sensorializada. 

Neste estudo, não houve, na situação de aplicação do Rorschach, predomínio 

de nenhum tipo de vivência afetiva, mas parece que o processo psicoterápico grupal 

breve teve influência no deslocamento do tipo de vivência na direção extratensiva, o 

grupo mostrando-se, após as sessões, mais vivo afetivamente e mais aberto ao 

contato externo. 

Tal como foi constatado por Gavião, esta pesquisa também revelou que o 

sujeito coletivo manifesta certa instabilibidade afetiva no contato com a realidade, 

provavelmente em decorrência da necessidade de lidar com diferentes tipos de 

perdas, tendendo às vezes a se mostrar um tanto imaturo e infantilizado. Essas 

condições relacionadas ao controle afetivo não sofreram influência do processo 

terapêutico provavelmente por só poderem ser atingidas por um processo analítico 

profundo. 

A partir dessas hipóteses interpretativas, podemos pensar que o Método de 

Rorschach possibilitou uma reflexão importante sobre a dinâmica entre as 

observações clínicas feitas durante as sessões e os resultados obtidos no método, e 

favoreceu a identificação dos benefícios decorrentes da psicoterapia grupal breve 

desenvolvida. 

A literatura (OMS, 2005; Moragas, 1999; Neri, 2001; entre outros) aponta para 

a importância de um envelhecimento ativo, com independência e autonomia e a 

busca de uma velhice bem-sucedida, e isto só pode ocorrer se a pessoa idosa 

tornar-se um ser realmente individual, realizar o seu si mesmo e se individuar. Jung 
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considera que o envelhecimento tem um sentido e este está relacionado à 

oportunidade de o idoso rever sua vida e reparar erros e Hillman complementa 

afirmando que o envelhecer é um momento de se moldar a força do caráter. Nos 

dois autores, encontramos a idéia de que, ao se confrontar com as limitações e os 

conflitos típicos do envelhecer, o idoso pode crescer, ampliar sua consciência e se 

aproximar da força orientadora que existe dentro dele. Lembramos aqui Jung 

quando este refere que, na verdade, não há cura, mas sim transformação, e a 

transformação da consciência enquanto esta está se ampliando e se reestruturando, 

é um movimento próprio do processo de individuação. 

Hillman (2001) afirma que o que alimenta e vivifica o idoso é o 

companheirismo, a liberdade, o contato com tudo que é natural e sensível, tanto a 

natureza como as artes, e o contato consigo próprio. Jung (1971/1981) enfatiza que 

o desenvolvimento psicológico do indivíduo está atrelado às suas relações com os 

demais seres humanos e que a individuação é tornar-se um (grifo meu) consigo 

mesmo, e ao mesmo tempo com a humanidade toda.  

A partir dessas considerações, podemos pensar que o processo grupal 

desenvolvido com o grupo de idosos favoreceu o crescimento psicológico de cada 

participante e do grupo. As relações afetivas que se desenvolveram foram 

essenciais tanto para a integração das partes da personalidade de cada um, como 

para o desenvolvimento em direção à estruturação do self relacional e do self grupal. 

Além disso, o sentimento de cada um de pertencer ao grupo, de se sentir apoiado e 

de apoiar, de aprender a se relacionar com pessoas com visões diferentes e 

características de personalidade diversas possibilitou, conforme refere Whitmont 

(citado por Freitas, 2005), a vivência do arquétipo do grupo na sua mais ampla 

dimensão, incluindo o sentimento de aceitação e de confiança no outro, os valores e 

a ética.  

Em muitos momentos das sessões, percebi que a relação humanizada que 

vigorou entre os participantes possibilitou que emoções, tanto positivas como 

negativas, pudessem ser refletidas e aspectos do arquétipo sombra, ser encarados 

de forma saudável. 

Nas sessões, ficou evidenciada a importância da aceitação dentro do grupo, 

mas também  do confronto de visões diferentes: a afirmação e a confirmação do 

outro geraram benefícios para todos os participantes do grupo.  
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 Muitas vezes, o idoso é tratado de forma infantilizada o que não favorece seu 

crescimento e integração, e em diferentes sessões pude observar como uma 

interação, que respeita e considera o idoso como um ser pensante e ao mesmo 

tempo sensível, pode propiciar transformação e conscientização, acarretando uma 

auto-estima positiva. 

O uso dos recursos expressivos também revelou-se, com o decorrer das 

sessões, ser valioso já que possibilitava que a psique de cada um se manifestasse 

na sua forma mais autêntica que é através das imagens, e houvesse um diálogo 

com o próprio inconsciente e com os demais participantes. De início, frente à 

solicitação dos desenhos, o grupo estranhou e demonstrou preocupação com 

fatores estéticos e técnicos, mas gradativamente foi descobrindo a riqueza dessa 

forma de manifestação e as amplificações que fazia sinalizavam que o grupo 

compreendia a linguagem do inconsciente.  

Antes e no início das primeiras sessões, me sentia tensa e receosa quanto à 

minha atuação como terapeuta num processo em grupo e breve. A minha 

experiência anterior em  análise individual, em alguns momentos da sessão, se fazia 

presente e me levava a questionar se eu estava  me afastando do foco, ou se eu 

estava adotando uma  conduta incompátível com um processo terapêutico grupal. A 

presença da observadora foi essencial para o desenvolvimento do processo 

terapêutico e para a pesquisa. Sua receptividade e sensibilidade para acolher e se 

relacionar com os participantes, com certeza, também favoreceu o desenvolvimento 

do self relacional e do self grupal. Seus registros  cuidadosos e minuciosos 

possibilitaram que a análise das sessões se desenvolvesse com maior rigor e de 

forma mais completa. Ao fim de cada sessão, nós trocávamos idéias e tentávamos 

identificar como o processo psicoterápico estava se desenvolvendo e como nos 

sentíamos dentro dele. A partir da delimitação do foco e do envolvimento do grupo 

no processo, o trajeto ficou mais claro e comecei a me sentir mais segura de como 

eu podia criar e manter um campo psicológico que assegurasse a estruturação do 

self relacional e  do  self grupal. 

Como já mencionei anteriormente, a relação psicoterapeuta-cliente na 

Psicoterapia Grupal Breve assume algumas características próprias, a relação 

psicoterapeuta-grupo se caracterizando por ser uma relação de igualdade, em que 

terapeuta e membros do grupo crescem, embora, por ser um processo de tempo 
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limitado, coubesse a mim manter uma maior objetividade em função dos objetivos 

desse tipo de intervenção.  

Como este processo psicoterápico breve envolveu poucas sessões (onze), a 

transferência e a contratransferência não foram trabalhadas diretamente. Assim 

como observou Oliveira (2006) em sua pesquisa, também constatei que no grupo de 

idosos a transferência não recaiu predominantemente sobre mim, mas foi distribuída 

entre os participantes do grupo, daí o desenvolvimento de transferências laterais, 

entre os participantes entre si e também para mim e para a observadora, o que 

favoreceu o desenvolvimento das relações interpessoais. De uma forma mais 

específica, a transferência foi direcionada também para os recursos propostos 

(desenhos e sonhos) possibilitando  que cada participante e o grupo, através de 

amplificações, se relacionassem com as próprias imagens. Além disso, houve a 

transferência para o grupo, este sendo compreendido como continente capaz de 

receber o investimento afetivo e ser um campo psicológico para o processo 

terapêutico se desenvolver. 

De modo geral, minha atuação como psicoterapeuta baseou-se 

principalmente no fortalecimento egóico e no incentivo para que  cada participante e 

o grupo desenvolvessem  maior autonomia  e que fossem mais responsáveis por si 

mesmos. 

A resposta do grupo, já na terceira sessão, trazendo sonhos e o próprio grupo 

amplificando as imagens oníricas foi fundamental para eu perceber que o grupo 

estava se integrando, se construindo  e o processo de individuação se 

desenvolvendo. 

Em alguns momentos das sessões, senti muita dificuldade para pôr em 

prática o que Malan (1981) recomenda numa terapia focal: a partir do foco deve-se 

interpretar seletivamente apenas os conteúdos relacionados ao tema dominante, ter 

uma atenção seletiva para que não se perca de vista o foco e os conteúdos 

relacionados a ele e negligenciar os temas que podem ser importantes para o 

participante ou para o grupo, mas que podem desviar do foco e causar dispersão. 

Tal conduta exigiu um cuidado permanente, pois eu sabia que, embora a focalização 

não devesse ser rígida, todos os conteúdos que surgissem e que poderiam acarretar 

o desvio do foco deveriam ser negligenciados. Frente às diferentes manifestações 

do grupo, a minha atenção estava voltada para integrá-las ao foco, mantendo o 

objetivo de estimular o grupo no sentido de fazer com que a energia psíquica 
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voltasse para a consciência, gerando desbloqueio do fluxo energético e liberação 

dos processos criativos. A cada sessão, esse movimento foi se desenvolvendo de 

forma mais fluída, mais espontânea, favorecendo o fortalecimento egóico e uma 

atuação mais flexível por parte deste, o que determinava  melhores condições 

adaptativas e indicava que o processo estava se desenvolvendo de forma 

satisfatória. 

Durante o processo, o trabalho terapêutico com a persona e com a sombra, 

mesmo de forma limitada em função do foco estabelecido, possibilitou que a rigidez 

fosse reduzida e conteúdos reprimidos, relativos à religiosidade, agressividade e 

sexualidade, por exemplo, fossem refletidos e conscientizados através de uma 

elaboração psicológica compartilhada. 
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Concluindo ou recomeçando... 
 
   porque o chamado da vida em nós nunca cessará... 
 
 
 

Como cada flor murcha e cada juventude dá lugar à velhice, 
Cada etapa da vida floresce, floresce cada sabedoria e também 
cada virtude a seu tempo, 
E não pode durar eternamente. 
A todo chamado da vida deve o coração estar preparado para a 
despedida e o recomeço, para entregar-se com coragem e sem 
pesar a outras e novas relações. 
E, em cada começo, está contida uma magia que nos protege e que 
nos ajuda a viver. 
Serenamente, devemos caminhar, de espaço a espaço, 
A nenhum nos prendendo como pátria. 
O espírito de mundo não quer nos prender, nem oprimir. 
De degrau em degrau, ele quer nos elevar, ampliar. 
Mal estamos em casa, num círculo da vida, ameaça relaxamento. 
Só quem está disposto a partir e viajar, pode livrar-se dos hábitos 
paralisantes. 
Talvez, também, até a hora da morte, jovialmente,  
Nos enviará ao encontro de novos espaços. 
O chamado da vida em nós nunca cessará... 
Vamos, coração, despeça-se e restabeleça-se. 

                                             Hermann Hesse 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 

 

Nosso corpo tem existência no tempo, pois é nele que vivemos. A passagem 

do tempo é apenas uma idéia que se materializa na nossa corporalidade, 

registrando nela as marcas de tudo que foi vivido. 

Essas reflexões levam à percepção da velhice como uma etapa que pode ser 

vivida em uma dimensão maior,  cada momento podendo ser reinventado e recriado 

continuamente em movimentos espiralados, assim como ocorre em todas as etapas 

da vida, em direção ao desenvolvimento da própria individualidade. Nenhuma 

trajetória humana é reta e pode ser medida apenas através de cálculos matemáticos; 

desde o início estamos na linha circular do tempo e é vital a busca do crescimento 

pessoal. 
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 O autoconhecimento possibilita que o caminho na velhice tenha um sentido e 

que Kairós possa ser aceito, não de forma resignada, mas com abertura às 

oportunidades e àquilo que ainda precisa ser cumprido. 

Segundo P. Monteiro (2005), “Viver no próprio tempo é viver consigo mesmo. 

Esse é o grande problema da velhice: saber que os movimentos do corpo diminuem 

para que você não fuja de você mesmo” (p.61). 

Com o decorrer das sessões, os idosos do grupo pesquisado foram se 

descobrindo parceiros, com bagagens aparentemente diferentes e essencialmente 

semelhantes, numa viagem especial, ao mesmo tempo solitária e coletiva,  que os 

levou a olhar para dentro, ficar mais perto de si mesmos e a buscar o significado da 

sua existência. Ao mesmo tempo eram estimulados a olhar para fora, para o outro 

ao seu lado,  a se colocar em seu lugar e a conhecer a sua alma, partilhando com os 

demais as emoções mais diversas. Nesse trajeto, descobriram também que, sem 

essa descoberta da própria individualidade, não há possibilidade de uma vivência 

plena nem do presente, nem do futuro. 

É preciso, como diz Hillman (2001), rever a idéia de velhice, pois a principal 

patologia da velhice é a nossa idéia da velhice. 

É urgente reconstruir conceitos e criar novos paradigmas. 

Uma sociedade como a nossa, orientada para o ter e que tem focalizado a 

juventude, sente-se desorientada frente ao aumento da expectativa de vida e é 

preciso a construção de novos conhecimentos sobre as questões que a longevidade 

impõe, que vão além da compreensão dos processos fisiológicos, abrangendo 

principalmente a totalidade da nossa alma. 

 Brennan (2004), analista junguiana, assinala a importância da crise que se 

inicia na meia-idade como uma bússola que possibilita que haja uma reorientação 

em direção à espiritualidade, uma mudança de rumo em direção ao centro espiritual 

que é o self, fonte das nossas tendências mais evoluidas, sentimentos altruístas, 

amor, criatividade, compaixão. É desse contato com níveis superiores do psiquismo 

que podemos crescer de forma equilibrada, ampliando nossa consciência, nosso 

foco sendo direcionado ao mundo interior, sem negar o exterior. Essa expansão da 

consciência potencializa a criatividade e possibilita a expressão de todos os recursos 

que constituem nossa totalidade, ativando a integração dos aspectos que foram 

negligenciados durante a vida 
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A possibilidade de ampliação da consciência presente na velhice nada mais é 

do que a concretização de transformações nos sentimentos, pensamentos, 

percepção, intuição e criatividade, e naturalmente, na relação do indivíduo com o 

mundo.  

Quando se desperta para as dimensões transpessoais da existência, a 

própria vida passa a ter uma pespectiva diferente. Um novo sentido de significado 

pode ser o conteúdo derivado da nova experiência.  

Minha pesquisa procurou, a partir dos conceitos da Psicologia Analítica, 

propor  um corpo teórico-conceitual que fundamentasse a Psicoterapia Grupal 

Breve, refletindo sobre a aplicabilidade de alguns conceitos junguianos, e buscar, 

entre  autores com outras abordagens, como, por exemplo, Malan e Zimermann, 

idéias que pudessem ajudar a compreender os fenômenos característicos desse tipo 

de intervenção. Nesse sentido, procurei caracterizar um enquadre para esse tipo de 

trabalho terapêutico e sistematizar a estruturação do processo, apontando algumas 

formas de operacionalizá-lo. 

Com certeza, as limitações desta pesquisa – um processo desenvolvido com 

um único grupo de idosos – não permite generalizações, mas espero que seja uma 

semente que possa se multiplicar em muitos outros projetos. Como afirma Oliveira 

(2006), “É preciso buscar compreender o funcionamento do processo grupal em 

bases próprias, não submetido à psicoterapia individual, assumindo que ambos os 

processos têm uma ‘geografia’ própria, com pontos claros e escuros que podem 

facilitar ou dificultar o desenvolvimento de determinados aspectos da personalidade” 

(p.60). Concordo com Zinkin (1998) quando este afirma que o espaço grupal é um 

outro espaço para o crescimento psicológico do grupo, e não só do indivíduo. 

No processo grupal breve com os idosos, pude perceber que o trabalho 

terapêutico não se desenvolveu apenas pelo acolhimento e pela continência do 

grupo, mas, principalmente, por ele ter funcionado como catalisador de  visões 

diferentes, ter favorecido o confronto, e ter possibilitado que cada participante 

identificasse e reconhecesse o que pertencia ao seu mundo interno e o que era do 

outro, num movimento contínuo de olhar para dentro e para fora. Esse trabalho de 

identificação, discriminação e confrontação exigiu por parte do ego individual e 

grupal um funcionamento flexível, sem o qual vigoraria uma atitude unilateral que 

boicotaria a experiência psíquica necessária para a individuação. 
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Como refere Oliveira (2006), “É interessante pensar o grupo como sua própria 

materialidade, configurada pelos participantes, objetos, emoções e tudo o mais de 

que consiste o processo grupal. Enquanto ‘lugar’ físico e psíquico, o grupo é o 

próprio corpo do encontro [...]” (p.61). A concretude e a materialidade do grupo, 

portanto, sendo tão real como cada indivíduo que pertence a ele.  

Os relatos das sessões, anexos, indicam como, gradativamente, o grupo foi 

se estruturando e revelam a vitalidade nele contida expressa muitas vezes pelos 

diálogos, e, em outras vezes, pelas emoções e idéias que tornavam a experiência 

vivida única. O contato com as próprias imagens e com as do grupo, numa relação 

dialética diferenciada, em que os recursos imaginativos e fantasiosos tinham espaço 

para se manifestar, favoreceu, conforme afirma Hillman (citado por Adams, 2002), 

que a alma individual e grupal fosse tocada, fosse “feita”. O trabalho imagético com 

os desenhos e os sonhos foi muito importante para o desenvolvimento emocional 

dos participantes e, com certeza, os aproximou da sua própria alma e da alma do 

grupo, sinalizando a existência de um caminho interior para se conhecer e crescer. 

Por ser um grupo fechado,  estruturado inicialmente com dez participantes, 

em que três deles saíram em momentos diferentes e de formas diferentes (dois não 

comunicaram a desistência e um alegou outras prioridades), essas mudanças 

poderiam ter afetado a identidade grupal e ter impactado de forma negativa o 

processo terapêutico, mas o que observei é que tanto essas desistências, como as 

faltas de alguns participantes, foram elaboradas adequadamente pelo grupo e 

fortaleceram o desenvolvimento do self grupal.  

A questão do tempo, num processo terapêutico breve e focal, merece 

algumas considerações importantes: inicialmente, ao pensar neste tipo de 

intervenção me questionei a respeito de qual nível de elaboração psíquica seria 

atingido, se esse processo propiciaria apenas reações catárticas, ou se possibilitaria 

transformações mais profundas da personalidade. Acompanhei vários tipos de 

trabalhos em grupo, considerados terapêuticos, que mobilizavam de forma profunda 

os participantes e que se mostravam “perigosos”, no sentido de facilitar uma invasão 

de conteúdos inconscientes, sem o devido trabalho para conscientizá-los. Lembro 

aqui a análise do conto dos irmãos Grimm O Espírito na Garrafa, realizada por Jung 

(1978/2003), na qual fica nítido que, aquilo que vem do inconsciente e não é 

trabalhado pela consciência, toma conta, invade e desorganiza. Daí a importância, 

num trabalho breve, de  ativar o funcionamento egóico para que este volte a captar 
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os conteúdos inconscientes e que a energia psíquica, retida no inconsciente, seja 

redirecionada para a consciência, liberando dessa forma os recursos criativos 

bloqueados.  

Outro ponto sobre a questão do tempo que deve ser considerado, refere-se à 

limitação do número de sessões: a limitação de dez sessões, mais uma de 

acompanhamento (follow up) realizada após três meses, como foi proposto para este 

trabalho, contempla vários aspectos:  se, de um lado, pode resultar em sentimentos 

de frustração frente à impossibilidade de se ter um tempo ilimitado para lidar com a 

multiplicidade de conteúdos que podem emergir; de outro lado, a noção, desde o 

início do processo, do seu término pode operar no sentido de os participantes e o 

grupo desenvolverem um vínculo com o terapeuta e com os demais membros, já se 

preparando para fechá-lo. Tal movimento implica uma relação terapêutica que 

pressupõe uma força egóica suficiente para lidar com essa condição de vinculação e 

separação, e funciona como mobilizador dos recursos egóicos, para cada 

participante e o grupo serem mais autônomos e mais responsáveis pelo próprio 

desenvolvimento. Tem-se, então, nesse tipo de intervenção, uma interligação entre 

Kronos e Kairós, entre o tempo do calendário, que é responsável pela regularidade e 

organização, e o tempo vivido, subjetivo que se refere à vivência de Kairós. 

A escolha do Método de Rorschach como instrumento para avaliar a 

evolução, tanto de cada paciente idoso como do grupo, possibilitou também 

vislumbrar a amplitude e a profundidade das transformações psíquicas decorrentes 

da Psicoterapia Grupal Breve. Sabe-se que esse método avalia a organização 

básica da estrutura da personalidade, características da afetividade, sensualidade, 

vida interior, recursos mentais, energia psíquica e recursos cognitivos, as diferentes 

interpretações frente às manchas revelando o resultado do esforço de integração 

consciente. Daí conclui-se que um trabalho terapêutico grupal e breve contém 

limitações, inclusive em função do tema que propõe focalizar e das características 

que lhe são inerentes, para acarretar mudanças estruturais profundas. Justamente 

para saber se haveria mudança e qual tipo de transformação  poderia ser 

mobilizada, optei em utilizar o Método de Rorschach nos dois momentos. As 

alterações que apareceram no sujeito coletivo, após a Psicoterapia Grupal Breve, 

apontam para a existência de benefícios significativos, tais como: maior controle da 

ansiedade, redução do nível de crítica e do nível de ansiedade e medo associados 

às relações interpessoais, o não aparecimento de conteúdos relacionados à 
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impulsividade e ao descontrole, um controle emocional mais eficaz sem prejuízo das 

manifestações emocionais mais espontâneas, uma afetividade mais viva, com maior 

abertura para o contato com o outro.  

Constatei também que alguns pontos, tais como: o predomínio de um tipo de 

apreensão de caráter mais subjetivo em detrimento da capacidade de abstração e 

síntese, dificuldade para se manter objetivo e racional e instabilidade afetiva no 

contato com a realidade parecem estar mais relacionados a condições estruturais, e 

isto faz com que,  provavelmente, só possam ser atingidos por um processo analítico 

profundo.  

No trabalho grupal breve realizado, várias condições favoreceram a 

transformação e o crescimento psicológico. De forma sintética,  pode-se apontar o 

fato de o grupo ter sido um container, ter acolhido e dado continência para que o 

processo de individuação se desenvolvesse, o self grupal ter atuado no sentido de 

buscar continuamente o equilíbrio necessário para tal estruturação, outro ponto foi o 

desenvolvimento das relações afetivas entre os participantes, o que gerou intimidade 

e segurança para que elementos da persona  fossem confrontados  e aspectos da 

sombra fossem reconhecidos e compartilhados. A delimitação do foco – auto-estima 

– e o  trabalho imagético, de base compreensiva, com os desenhos e com os 

sonhos, com certeza, também colaboraram para que a energia psíquica retida no 

inconsciente voltasse para o ego grupal, e desse suporte para que cada participante 

constelasse no grupo, mas vivenciasse a transformação individualmente. 

Em relação ao vínculo terapeuta-grupo/participantes, é importante salientar 

que as transformações no grupo ocorreram paralelamente às minhas 

transformações, como pessoa e como terapeuta. As questões relativas ao 

envelhecimento me levavam a cada sessão a buscar dentro de mim meus medos, 

ansiedades e expectativas acerca da minha velhice e da jornada interior que já 

iniciei; não era só a minha identidade como terapeuta, numa abordagem grupal e 

breve, que estava em transformação, mas a minha identidade como uma mulher que 

está vivenciando o que Pretat (1997) nomeia como o período liminar-tardio, 

momento de transição entre a meia-idade e a velhice. Essa autora afirma que o 

enfrentamento da realidade concreta do envelhecimento, mesmo que seja doloroso, 

bem como a aceitação de nós mesmos e da nossa vida possibilitam a transformação 

necessária para a totalidade. Portanto, o grupo e eu caminhamos juntos, carregando 

a mesma bagagem... 
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A Psicoterapia Grupal Breve, a partir do foco auto-estima, mobilizou não só 

aspectos psicológicos diretamente relacionados a este tema,  mas toda a psique, em 

função desta, na teoria analítica, ser concebida como uma totalidade. Desta forma, 

considero que os benefícios do processo focal se estenderam para toda a psique. 

Jung se refere ao indivíduo como um ser que não é somente singular e 

separado, mas também social. Nesse sentido, a Psicoterapia Grupal Breve 

possibilitou que os participantes estruturassem relações afetivas entre si, o que 

também foi fundamental para o desenvolvimento do processo de individuação. 

Como já foi mencionado no corpo deste trabalho, muitas questões são 

colocadas questionando a validade de um processo grupal breve. Assim, considero 

importante  relembrar as posições de Zinkin (1998) – quando este aponta a vivência 

coletiva como essencial para o desenvolvimento da individualidade, e posiciona a 

técnica grupal não como secundária à análise individual, mas como uma outra 

técnica, não menos importante, que pode favorecer o processo de crescimento 

psicológico – e de Jaffé (1989) quando esta afirma que “A individuação só 

prossegue o seu caminho de modo significativo em nossa existência diária. A 

aceitação da vida tal qual é, com sua banalidade e singularidade, com o respeito 

pelo corpo e suas exigências, equivale tanto a um pré-requisito da individuação 

como a um relacionamento com o seu semelhante. [...]” (p.83). 

Finalizando, gostaria de retomar a questão inicial a respeito de qual é o 

sentido da vida na terceira idade. Jaffé (1989) refere que, para Jung, esse 

questionamento sobre o sentido da vida é muito antigo e não comporta nenhuma 

resposta definitiva, mas que “o sentido [da vida] é a experiência da totalidade” (p.15), 

é a realização do self. Dessa forma, a Psicoterapia Grupal Breve, ao ativar uma 

transformação contínua e possibilitar uma compreensão de  si próprio, a partir da 

delimitação de um foco, está agilizando a descoberta e, ao mesmo tempo, a 

constituição da própria individualidade do idoso, atuando como mola propulsora  e 

ativadora dos processos de cura existentes,  favorecendo que essa experiência da 

totalidade se desenvolva.  

Considero que a Psicoterapia Grupal Breve pode ser um valioso meio para 

ativar esse movimento em direção à individuação do idoso, e que seria importante 

que mais estudos  pudessem ser realizados para o aprofundamento das questões 

teóricas envolvidas nessa nova modalidade de aplicação da Psicologia Analítica, e 
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pesquisas mais amplas fossem desenvolvidas com grupos de faixas etárias 

diferentes.  
 

As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão.  
Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
 



 

 

224

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Adams, M. V. (2002). A Escola Arquetípica. In Young-Eisendrath, P. & Dawson, T. 

(Orgs.), Manual de Cambridge para estudos junguianos (pp. 111-143). Porto 
Alegre, RS: Artmed. 

Adrados, I. (1988). Rorschach: teoria e prática do método na terceira idade. São 
Paulo: Casa do Psicólogo. 

Alt, C. B. (2000). Contos de Fadas e Mitos − um trabalho com grupos numa 
abordagem junguiana. São Paulo: Vetor. 

Amado, M. L. M. (2004). Terapia de grupo. In Monteiro, D. M. R. (Org.). Dimensões 
do Envelhecer (pp. 84-87). Rio de Janeiro: Revinter. 

Aratangy, L. R., & Posternak, L. (2005). Livro dos avós – Na casa dos avós é sempre 
domingo? São Paulo: Artemeios. 

Barbieri, N. A. (2003). Trabalho com velhos – Algumas reflexões iniciais. Pulsional 
Revista de Psicanálise,  XVI (173), 18-24. 

Bassit, A. Z. (2004). Na condição de mulher: a maturidade feminina. In Py, J. L., 
Pacheco, J. L. M. & Sá, S. N. (Orgs). Tempo de envelhecer: Percursos e 
dimensões psicossociais (pp.137-157). Rio de Janeiro: NAU.  

Beauvoir, S. (1986). A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. (Trabalho original 
publicado em 1970) 

Bergen, K. (1999). Vivência e finitude: anotações de um velho estudante. In Py, L. 
(Org.). Finitude: uma proposta para reflexão e prática da Gerontologia (pp. 88-98) 
Rio de Janeiro: NAU. 

Berger, K. S. (2003). O desenvolvimento da pessoa da infância à terceira idade. Rio 
de Janeiro: LTC. 

Biagioni, S. M. D. (2005). Psicoterapia breve de orientação Junguiana – uma 
integração possível. São Paulo: Instituto Pieron. [Apostila do curso de psicoterapia 
breve de orientação Junguiana do Instituto Pieron]. 

Birman, J. (1995). Futuro de todos nós: Temporalidade, memória, e terceira idade 
em psicanálise. In Veras, R. (Org.) Terceira Idade, um envelhecimento digno para 
o cidadão do futuro (p. 30). Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 

Bleger, J. (1998). Temas de psicologia − entrevistas e grupos. São Paulo: Martins 
Fontes.  

Bobbio, N. (1997). O tempo de memória, de senectude e outros escritos 
autobiográficos. Rio de Janeiro: Campus. 

Bolen, J. S. (1990). As deusas e a mulher. São Paulo: Paulinas. 



 

 

225

Bosi, E. (1994). Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: 
Companhia das Letras. 

Brehony, K. A. (1999). Despertando na meia-idade. São Paulo: Paulus. 

Brennan, J. B. (2004). Arquétipos Junguianos – A espiritualidade na meia idade. São 
Paulo: Madras. 

Campos, A. P. M. (2006). Envelhecimento feminino: “Bicho de Sete Cabeças”. In 
Falcão, D. V. S. & Dias, C. M. S. B. (Orgs.). Maturidade e velhice: Pesquisas e 
intervenções psicológicas (Vol. 1, pp.17-35). São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Caplan, G. (1966). Princípios de psiquiatria preventiva. Buenos Aires: Paidos. 

Caracushansky, S. R. (1990). A terapia mais breve possível − avanços em práticas 
psicanalíticas. São Paulo: Summus. 

Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1988). Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José 
Olympio. 

Cícero, M. T. (1997). Saber envelhecer. São Paulo: L&PM editores.  

Debert, G. G. (1994). Gênero e envelhecimento. Estudos feministas. Menopausa, 
reposição hormonal e a construção social da idade madura. In Neri, A. L.; Debert, 
G. G. (Orgs). Velhice e sociedade,  2 (3), 33-51. 

De Vitta, V. (2000). Atividade física e bem-estar na velhice. In Neri, A. L. & Freire. S. 
A. (Orgs.). E por falar em boa velhice (pp.81-89). Campinas, SP: Papirus.  

Edinger, E. F. (1989). Ego e Arquétipo. São Paulo: Cultrix. 

Erikson,  E. (1998). O ciclo de vida completo. Porto Alegre, RS: Artmed. 

Falcão, D.V.S., Dias, C.M.S.B., Bucher-Maluschke, J. S. N. F. & Salomão, N. M. R. 
(2006). As relações familiares entre as gerações: possibilidades e desafios. In 
Falcão, D. V. S. & Dias, C. M. S. B. (Orgs.). Maturidade e velhice: Pesquisas e 
intervenções psicológicas (Vol. 1, pp.59-80). São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Farah, R. M. (1995). Integração Psicofísica – O trabalho corporal e a psicologia de C. 
G. Jung. São Paulo: Com. Ilimitada e Robe Editoral. 

Fiorini, H. J.  & Peyrú, G. M. (1978). Desenvolvimentos em psicoterapias. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves. 

Frankel, E. (2002). Como viver com o conhecimento da finitude? In Monteiro, D. M. 
R. (Org.). Dimensões do envelhecer (pp. 66-70). Rio de Janeiro: Revinter.  

Freitas, L. V. (1992). O ser humano: entre a vida e a morte − visão da Psicologia 
Analítica. In Kovacs, M. J. (Org.). Morte e desenvolvimento humano (pp.113-143). 
São Paulo: Casa do Psicólogo.  



 

 

226

Freitas, L. V. (2005). Grupos vivenciais sob uma perspectiva Junguiana. Psicologia 
USP, 16 (3), 45-69. 

Frey-Rohn, L. (1989). Experiências da morte à luz da psicologia. In Jaffé, A., Frey-
Rohn, L. & Von Franz, M. L. (1989). A morte à luz da psicologia (pp.25-78). São 
Paulo: Cultrix.  

Freud, S. (1972). Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: 
Imago. (Trabalho original publicado em 1905). 

Furth, G. M. (2004). O mundo secreto dos desenhos – uma abordagem junguiana da 
cura pela arte. São Paulo: Paulus. 

Gallbach. M. R. (2003).  Aprendendo com os sonhos. São Paulo: Paulus. 

Gavião, A. C. D. (2002). A passagem do tempo e suas ressonâncias íntimas − 
psicanálise, Rorschach e envelhecimento. São Paulo: Vetor. 

Gavião, A. C. D. (1997). Psicanálise e envelhecimento. Mudanças: Psicoterapia e 
Estudos Psicanalíticos, 5 (8), 121-158. 

Giannetti, E. (2005). O valor do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras. 

Gil, C. (2005).  Envelhecimento e Depressão: da perspectiva psicodiagnóstica ao 
encontro terapêutico. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo,  São Paulo, 

Goldfarb, D. C. (1998). Corpo, tempo e envelhecimento. São Paulo: Casa do 
Psicólogo. 

Hall, J. A. (1989). A experiência junguiana − análise e individuação. São Paulo: 
Cultrix. 

Hamilton, I. S. (2002). A psicologia do envelhecimento. Porto Alegre, RS: Artmed. 

Hillman, J. (2001). A força do caráter e a poética de uma vida longa. Rio de Janeiro: 
Objetiva. 

Hillman, J. (1997). O código do ser. Rio de Janeiro: Objetiva. 

IBGE – Fundação Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (2005). Síntese de 
indicadores sociais2004(On-line). Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresmini
mos/sinteseindicsociais2004/indic_sociais2004.pdf 

Jaffé, A. (1989). O mito do significado na obra de C. G. Jung. São Paulo: Cultrix. 

Jaffé, A., Frey-Rohn, L. & Von  Franz, M. L., (1989). A morte à luz da psicologia. São 
Paulo: Cultrix 

Jung, C. G. (1981). A prática da psicoterapia. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1971) 



 

 

227

Jung, C. G. (1948/1972). La psicologia de la transferencia. Buenos Aires, Argentina: 
Paidos. 

Jung, C. G. (1977). Psicologia y simbolica del arquetipo. Buenos Aires, Argentina: 
Paidos. 

 Jung, C. G.  (1988). Memórias, sonhos e reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
(Trabalho original publicado em 1961) 

 Jung, C. G. (1985). Mysterium coniunctionis. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1956) 

Jung, C. G.  (1988). Presente e futuro. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho original 
publicado em 1974) 

Jung, C. G. (1976). Tipos psicológicos. Rio de Janeiro: Zahar Editores. (Trabalho 
original publicado em 1960) 

Jung, C. G. (1982). Seminário das visões. Apostila do Curso de Terapia Psicomotora 
do Instituto Sedes Sapientiae. Texto traduzido pelo prof. Dr. Pethö Sandor. Livro I. 
(Trabalho original publicado em 1976) 

Jung, C. G. (2002). Cartas de 1906-1945 (Vol. 1). Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1972) 

Jung, C. G. (2002). Cartas de 1946-1955 (Vol. 2). Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1972) 

 Jung, C. G. (2002). Cartas de 1956-1961 (Vol. 3). Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1972) 

Jung, C. G. (1984). A dinâmica do inconsciente. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1971) 

Jung, C. G. (1984). A natureza da psique. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho original 
publicado em 1971) 

Jung, C. G.  (1978). Psicologia e religião. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho original 
publicado em 1971) 

Jung, C. G. (1993). Civilização em transição. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho 
original publicado em 1974) 

Jung, C. G. (1994). Psicologia e Alquimia. Petrópolis, RJ: Vozes. (Trabalho original 
publicado em 1944) 

Jung, C. G. (1998). A vida simbólica. Petrópolis:Vozes. (Trabalho original publicado 
em 1967) 

Jung, C. G. (2003). Estudos alquímicos. Petrópolis:Vozes. (Trabalho original 
publicado em 1978) 



 

 

228

Klopfer, B. & Kelly, D. (1972). Tecnica del psicodiagnostico de Rorschach. Buenos 
Aires: Paidos. (Trabalho original publicado em 1946) 

Knobel, M. (1986). Psicoterapia Breve. São Paulo: E.P.U. 

Laureiro, M. E. S. (1986). Simbolicidade e Temporalidade. Revista Junguiana, 4, 79-
97.  

Leite, V. M. M., Carvalho, E. M. R., Barreto, K. M. L. & Falcão, I. V. Depressão e 
envelhecimento: estudo nos participantes do Programa Universidade Aberta à 
Terceira Idade. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 6(1).  

Lemgruber, V. B. (1984). Psicoterapia breve: A técnica focal. Porto Alegre, RS: Artes 
Médicas. 

Lemgruber, V. B. (1997). Psicoterapia breve integrada. Porto Alegre, RS: Artes 
Médicas. 

Lowen, A. O corpo traído. São Paulo: Summus. 

Malan, D. (1981). As fronteiras da psicoterapia breve. Porto Alegre, RS: Artes 
Médicas. (Trabalho original publicado em 1976) 

Maroni, A. (1998). Jung − o poeta da alma. São Paulo: Summus. 

Maroni, A. (2001). Figuras da imaginação. São Paulo: Summus. 

Medeiros, S. A. R. (2004). O lugar do velho no contexto familiar. In Tempo de 
envelhecer (pp.185-194). Rio de Janeiro: Mao Editores. 

Melo, L. M. (1998). Psicoterapia breve: uma abordagem Junguiana. São Paulo: 
Editora do Instituto Pieron. 

Moragas, R. (1999). El reto de la independencia al envejecer. Barcelona, 
Espanha:Herder. 

Monteiro, D. M. R. (2004). Polifonia de Eros. In Monteiro, D. M. R. (Org.). Dimensões 
do envelhecer (pp. 38-43). Rio de Janeiro: Revinter. 

Monteiro, P. P. (2005). Somos velhos porque o tempo não pára. In Corte, B., 
Mercadante, D. F. & Arcuri, I. G. (Orgs.). Velhice Envelhecimento Complex (idade) 
(pp. 55-82).  São Paulo: Vetor.   

Morato, H. T. P. (1992). Envelhecimento e morte. In Kovacs, M. J. (Org.). Morte e 
desenvolvimento humano (pp. 59-90). São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Mucida, A. (2004). O sujeito não envelhece. Belo Horizonte, MG: Autêntica. 

Neri, A. L. (2001). Palavras-chave em Gerontologia. Campinas, SP: Alínea. 

Neumann, E. (1991).  História da origem da consciência. São Paulo: Cultrix. 

Neumann, E. (1995).  A criança. São Paulo: Cultrix. 



 

 

229

Oliveira, M. (1999). Menopausa, reposição hormonal e a construção social da idade 
madura. In Neri, A L. & Debert, G. (Orgs.). Velhice e sociedade (pp. 66-86). 
Campinas, SP: Papirus. 

Oliveira, S. R. (2006). Reflexões sobre a materialidade numa abordagem imagético-
apresentativa: narrativa de um percurso teórico e prático à luz da psicologia 
analítica. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 

Osório, L. C. (1986). Grupoterapia hoje. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul. 

Païn, S. & Jarreau, G. (1996). Teoria e técnica da arte-terapia: a compreensão do 
sujeito. Porto Alegre, RS: Artes Médicas. 

Papalia, D. E. & Olds, S. W. (2000). Desenvolvimento humano. Porto Alegre, RS: 
Artmed 

Pasian, S. R. (2000). O psicodiagnóstico de Rorschach em adultos. São Paulo: Casa 
do Psicólogo. 

Penna, E. (2003). Um estudo sobre o método de investigação da psique na obra de 
C. G. Jung. Dissertação de Mestrado,  Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 

Penna, L. (1989). Corpo sofrido e mal-amado – as experiências da mulher com o 
próprio corpo. São Paulo: Summus. 

Platón (1984). República. Buenos Aires: Editorial Universitária de Buenos Aires. 

Pretat, J. R. (1997). Envelhecer. São Paulo: Paulus. 

Pellegrino-Rosa, I. & Rosa, J. T. (1997). Correlações entre a satisfação com a 
sexualidade na terceira idade e características paternas e maternas. Mudanças – 
Psicoterapia e Estudos Psicanalíticos, 5 (8), 211-233. 

Pierri, P. F. (2002). Dicionário Junguiano. São Paulo: Paulus.  

Py, L. & Scharfstein, E. (2001). Caminhos da maturidade: Representações do corpo, 
vivências dos afetos e consciência da finitude. In  Neri, A. L. (Org). Maturidade e 
velhice: Trajetórias individuais e socioculturais. Campinas, SP: Papirus. 

Schilder, P. (1980). A imagem do corpo. São Paulo: Martins fontes. 

Rodrigues, S. (2003). Sobre o uso de recursos expressivos e os fenômenos 
transferenciais em grupos terapêutico-vivenciais. In Anais do III Congresso Latino-
Americano de Psicologia Junguiana (pp.189-195). Salvador, Ba, Brasil. 

Rorschach, H. (1978). Psicodiagnóstico. São Paulo: Mestre Jou. (Trabalho original 
publicado em 1921)  



 

 

230

Ruschel, A. (1998). Envelhecimento e gênero: A construção do nosso tempo. In 
Castro, O. (Org.). Velhice: Que idade é esta? (pp. 87-100). Porto Alegre, RS: 
Síntese.  

Saldanha, A. A. W., Araújo L. F. & Felix, S. M. F. (2006). Aids na velhice: Os grupos 
de convivência como espaços de possibilidades. In Falcão, D. V. S. & Dias, C. M. 
S .B. (Orgs.) Maturidade e velhice: pesquisas e intervenções psicológicas  (Vol. 1, 
pp. 217-233). São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Salman, S. (2002). A psique criativa: as principais contribuições de Jung. In Young-
Eisendrath, P. & Dawson, T. (Orgs.), Manual de Cambridge para estudos 
Junguianos (pp. 69-83). Porto Alegre, RS: Artmed. 

Samuels, A., Shorter, B. & Plaut, F. (1988). Dicionário crítico de análise Junguiana. 
Rio de Janeiro: Imago. 

Samuels, A. (1989). Jung e os pós-Junguianos. Rio de Janeiro: Imago. 

Sant´Anna, P. A. (2005). Uma contribuição para a discussão sobre as imagens 
psíquicas no contexto da psicologia clínica.  Psicologia USP, 16 (3), 15-44. 

Santos, C. V. M. & Diniz, G. R. S. (2006). Saúde mental de mulheres no climatério: 
Um diálogo entre os estudos feministas e a prática psicológica. In Falcão, D. V. S. 
& Dias, C. M. S .B. Maturidade e velhice: pesquisas e intervenções psicológicas  
(Vol. 1, pp. 35-56). São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Schwarz, L. R. (1998). Terceira Idade: relato de uma experiência envolvendo a 
criação artística como meio de desenvolvimento pessoal. 3º Congresso de 
Produção científica da UMESP (pp. 108-109), São Bernardo do Campo.  

Schwarz, L. R. (1999). Schwarz, L. R. (1999). Os arquétipos parentais através do 
Rorschach-Temático − Ilustração do Método de Amplificação de Jung. São Paulo: 
Vetor. 

Schwarz, L .R. (2000). Terceira Idade: um estudo sobre os psicodinamismos da 
personalidade do idoso através do SAT. V Congresso de produção científica da 
UMESP, São Bernardo do Campo. 

 Schwarz, L .R. (2000). Aspectos corporais e afetivos da auto-estima na terceira 
idade: um estudo com o Desenho da Figura Humana. Trabalho apresentado no II 
Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Rorschach e Outros Métodos 
Projetivos (CD-ROM - p. 68). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre.  

Schwarz, L. R. (2002). Apoio psicológico na terceira idade: relato de um processo de 
psicoterapia breve com referencial teórico junguiano. Trabalho apresentado no 10º 
Encontro Estadual de Clínicas-Escola de Psicologia e XXV Semana de Psicologia 
da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.  

Schwarz, L. R. (2002). Introdução ao estudo do Método de Rorschach. São Paulo: 
Vetor. 



 

 

231

Schwarz, L. R. (2007). Psicoterapia breve de idosos: a importância do diagnóstico na 
delimitação do foco. V Jornada do APOIAR (CD-ROM - pp.284-285), USP. 
 
Schwarz, L. R.,  Altman, M. & Tardivo, L. S. C. (2006).  Prevención en viejos. XIII 
Congreso Latinoamericano de Rorschach y metodos proyectivos (CD-ROM). 
Pontificia Universidad  Católica del Perú. Lima, Peru. 

 
Schwarz, L. R., Altman, M. & Tardivo, L. S. C. (2006).  Formas de atenção 
psicológica dirigida ao idoso. II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e 
Profissão (CD-ROM). São Paulo- SP. 
 
 Schwarz, L. R., Altman, M. & Tardivo, L. S. C. (2007). A utilização clínica do 
Procedimento  Desenhos-Estórias (D-E) no diagnóstico para Psicoterapia Breve de 
idosos. I Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde Universidade Metodista de 
São Paulo (CD-ROM - pp.16-21), São Bernardo do Campo, SP. 
Segal, H. (1961) Algunas consideraciones acerca del análises de un hombre de 74 

años.  Revista de Psicoanálisis, APA. T. XVIII, nº 1. 

Silveira, N. (1971). Jung – vida e obra. Rio de Janeiro: José Álvaro Editor. 

Silveira, N. (1981). Imagens do inconsciente. Brasília, DF: Allambra. 

Simon, R. (1989). Psicologia clínica preventiva: Novos fundamentos. São Paulo: 
EPU. 

Simon, R. (1990). Psicanálise e psicoterapia breve. Psicologia USP, 1 (1), 93-96. 

Simon, R. (2000). Psicoterapia psicanalítica ou psicoterapia breve? Trabalho 
apresentado no IV Encontro do Curso de Especialização em Psicoterapia 
Psicanalítica. Universidade de São Paulo. 

Steinberg, W. (1992). Aspectos clínicos da Terapia Junguiana. São Paulo: Cultrix. 

Stevens, A. (1993). Jung: sua vida e pensamentos − uma introdução. Petrópolis, RJ: 
Vozes. 

Terhorst, L., Castro, O. & Guerra, P. (1998). A sexualidade feminina na terceira 
idade. In Castro, O. (Org.). Velhice: Que idade é esta? Porto Alegre, RS: Síntese.  

Vaz, C. (1997). O Rorschach − Teoria e desempenho. São Paulo: Manole. 

Von Franz, M. L. (1999). Psicoterapia. São Paulo: Paulus. 

Yoshida, E. M. (1990). Psicoterapias psicodinâmicas breves e critérios 
psicodiagnósticos. São Paulo: E.P.U. 

Wagner, E. M. (1989). Amor, sexo e morte no entardecer da vida. São Paulo: 
Caiçara.  

Weaver, R. A. (1996). A velha sábia – um estudo sobre a imaginação ativa. São 
Paulo: Paulus. 



 

 

232

Whitmont, E. C. (1991). Retorno da deusa. São Paulo: Summus. 
Zimerman, D. E. (2000). Fundamentos básicos das grupoterapias. Porto Alegre, RS: 

ArtMed. 
Zimerman, G. I. (2005). Velhice: Aspectos biopsicossociais. Porto Alegre, RS: 

ArtMed.  

Zinkin, L. (1998). Dialogue in the Analytic setting. London and Philadephia: Jessica 
Kingsley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

233

GLOSSÁRIO 

 

ALMA – Substitui o termo psique, quando se desejar sublinhar um movimento na 

sua profundidade, enfatizando a pluralidade, a variedade e a impenetrância da 

psique em contraste com outro padrão, ordem ou significado ali discerníveis. 

Utilizada no lugar de espírito, quando há referência a aspectos imateriais dos 

humanos, como, por exemplo, o âmago, o coração ou o centro.  

AMPLIFICAÇÃO – É parte do método de interpretação de Jung, especialmente dos 

sonhos. A associação permite o estabelecimento do contexto pessoal do sonho e a 

amplificação o integra às imagens universais. Para que ocorra uma amplificação, é 

necessário recorrer à mitologia, contos de fadas, história, arte e cultura a fim de 

esclarecer e ampliar o conteúdo metafórico do simbolismo onírico. Jung o entende 

como “o tecido psicológico” em que a imagem está inserida.  

ANIMA – A figura interior de mulher contida num homem. Representa os aspectos 

femininos de um homem, como a sensibilidade. É o arquétipo da própria vida, Eros, 

e, muitas vezes, o responsável por conectar-nos às instâncias mais profundas do 

inconsciente. Geralmente é projetada nas figuras femininas  com quem o homem se 

relaciona, sendo sua primeira portadora a figura materna. 

ANIMUS – A figura interior de homem contida em uma mulher. Representa os 

aspectos masculinos da mulher, como, por exemplo, sua capacidade de atuar no 

mundo exterior e a racionalidade. É o arquétipo do significado, o Logos. É a figura 

que permite à mulher contatar com as camadas mais profundas de seu inconsciente. 

O pai ou seu representante, geralmente, é seu primeiro recipiente de projeção, 

passando, posteriormente, a ser preenchido pelos relacionamentos desenvolvidos 

com outras figuras masculinas.  

 

ARQUÉTIPO – É a parte herdada da psique. São padrões de comportamentos que 

perpassam as gerações, assemelhando-se aos instintos (conceito biológico). É “uma 

entidade hipotética irrepresentável em si mesma e evidente somente através de 

suas manifestações” (Samuels, 1988, p.38). Ou seja, são percebidos em 

comportamentos externos e se referem às experiências básicas e universais de vida, 

como nascimento,  casamento, maternidade, morte e separação. Também podem 
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ser observados na relação com a vida interior ou psíquica, ao contatarmos com a 

anima, sombra, persona. É importante ressaltar que o arquétipo não pode ser 

experienciado diretamente, apenas através de imagens arquetípicas, originadas no 

inconsciente coletivo. 

COMPLEXO – É um aglomerado de imagens e idéias, em torno de um núcleo 

derivado de um ou mais arquétipos, caracterizado por uma tonalidade emocional 

comum. São considerados como entidades autônomas dentro da psique, pois 

comportam-se como seres independentes. Para Jung, eles são considerados a via 

régia para o inconsciente. O complexo é o resultado da interação do indivíduo com a 

imagem arquetípica (interna e coletiva) e a experiência vivenciada no mundo externo 

(individual e singular). 

FUNÇÃO TRANSCENDENTE – É a função que interliga os opostos. A palavra 

transcendente significa “capacidade de transcender à tendência destrutiva de 

empurrar (ou ser empurrado) para um ou outro lado” (Samuels, 1988, p. 83). Desta 

forma, esta função tem o objetivo de dissolver o conflito entre os opostos através do 

símbolo, transformando-os num terceiro elemento inovador e portador de uma nova 

possibilidade de síntese. 

INDIVIDUAÇÃO – É um processo contínuo, que visa ao encontro do indivíduo 

consigo mesmo; tornando a pessoa inteira, indivisível e fazendo com que ela se 

torne consciente de seus atributos, tanto como ser humano único, quanto alguém 

comum que pertence a uma coletividade. A individuação não é um estado a ser 

alcançado, mas uma meta de desenvolvimento e crescimento que só termina com a 

morte. 

METANÓIA –  Segundo Pierri (2002), “A ilustração clássica da metanóia dá-se por 

ocasião da análise do limiar que liga e distingue a primeira e a segunda metade da 

vida: nessa fase de passagem por-se-iam na sombra todos os valores sobre os 

quais o indivíduo está fundamentado, e contemporaneamente por-se-iam em luz 

outros valores que estão em oposição” (p.323). 

MITO – “Os mitos são histórias de encontros arquetípicos” (Samuels, 1988, p.128). 

Assim como o conto de fadas é semelhante às atividades do complexo pessoal, o 

mito é uma metáfora para as atividades do arquétipo. Segundo Jung, os mitos não 
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foram inventados, mas vividos. São revelações originais da psique pré-consciente, 

afirmações involuntárias sobre acontecimentos psíquicos.  A origem dos mitos 

estaria no inconsciente coletivo. 

NUMINOSO – Do latim “numen”, é um termo introduzido por Rudolf Otto, téologo, e 

sugere o “inefável” e o “belo”. Segundo Samuels, Shorter & Plaut (1988), “o 

numinoso não pode ser conquistado; o indivíduo pode somente abrir-se para ele. 

Porém, uma experiência do numinoso é muito mais que uma experiência de uma 

força tremenda e compulsiva; é um confronto com uma força que encerra um 

SIGNIFICADO ainda não revelado, atrativo e profético ou fatídico” (p.136). [grifo do 

autor]  

PARTICIPATION MYSTIQUE –  cunhado pelo antropólogo Lévy-Brühl para referir-

se a uma forma de relacionamento com um objeto em que o indivíduo não consegue 

distinguir-se do objeto. Esta noção é apoiada na cultura de que a pessoa/tribo e o 

objeto/a coisa estão ligados e, ao entrar neste estado, essa ligação ganha vida. Jung 

utilizou esta expressão a partir de 1912 para referir-se a relações entre pessoas em 

que o sujeito, ou parte dele, influencia o outro, e vice-versa. Em termos 

psicodinâmicos, é a descrição de uma identificação projetiva, isto é, uma parte da 

personalidade é projetada no objeto, e o objeto passa a ser experienciado como se 

fosse o conteúdo projetado.  

PERSONA – Termo derivado do latim que significa máscara. Persona: simples 

máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando 

convencer aos outros e a si mesmo de que é uma individualidade, quando, na 

verdade, não passa de um papel, através do qual fala a psique coletiva. Representa 

um compromisso entre o indivíduo e a sociedade. 

PUER – Arquétipo correspondente ao componente jovem da psique, é o lado 

irreverente, impulsivo, que vive na incerteza, não suportando qualquer tipo de  

ligação e compromisso, que busca desafios e riscos. Seu lado negativo: não mede 

conseqüências, não retém informações, é atemporal e não tem os pés na realidade. 

SELF – É o centro da psique, é o princípio regulador e ordenador da vida 

psicológica. Representa “uma imagem arquetípica do potencial mais pleno do 

homem e a unidade da personalidade como um todo” (Samuels, 1988, p.193).  



 

 

236

SENEX – Arquétipo correspondente ao componenete idoso da psique, responsável 

pelo acúmulo de conhecimento, valoriza cada acontecimento experienciado, 

aprende com a vida, é sábio, protege, assume responsabilidades e posições com 

firmeza. Seu lado negativo: é maquiavélico, em busca da segurança interfere no 

crescimento, no ato inovador, tendendo a ser castrador e possessivo. 

SOMBRA –  Corresponde ao inconsciente freudiano. Corresponde aos aspectos 

negligenciados pela consciência, sendo assim, compreende os aspectos tanto 

negativos quanto positivos rejeitados por nossa psique consciente. Ou seja, são não 

somente as qualidades negativas e desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o 

lado inferior, sem valor, primitivo, aquilo que não se é conscientemente; como 

também os talentos e potenciais desconhecidos, bem como a criatividade. Há uma 

sombra pessoal e uma sombra coletiva. 

SONHO – Para Jung, este representa um auto-retrato espontâneo, em forma 

simbólica, da real situação do inconsciente. Sua relação com a consciência costuma 

ser compensatória. As imagens oníricas são consideradas como a melhor expressão 

possível para fatos ainda inconscientes. Os sonhos são importantes não somente 

por revelar a situação real do inconsciente, mas também, e especialmente, por 

apontar o caminho do processo de individuação de uma pessoa e desvendar uma 

simbologia pessoal. 
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ANEXO A 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA- USP 
 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA 
DOUTORADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 
 
 
 
Eu....................................................................................................., sexo......... 
Data de nascimento......................................idade....................... 
RG......................................................CIC................................................. 
 
 
Autorizo a utilização do material obtido a partir da minha participação/atendimento  
para fins científicos, ficando claro que meus dados pessoais serão mantidos em 
sigilo, tendo meus direitos garantidos pela ética profissional. 
 
Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum tipo de prejuízo de ordem 
psicológica ou física e minha privacidade será preservada. 
 
Estou ciente que poderei, a qualquer momento, comunicar minha desistência em 
participar de qualquer divulgação de material por mim produzido, não sofrendo 
nenhum prejuízo com essa decisão. 
 
Estou ciente ainda que o uso desse material tem caráter acadêmico e científico e 
será utilizado pela psicóloga Lídia Rodrigues Schwarz (CRP 06/2571), doutoranda 
em Psicologia Clínica, como parte da sua tese de Doutorado no Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, sob orientação da Dra. Therezinha 
Moreira Leite. 
 
                                                             São Paulo, 20 de agosto de 2006 
 

             
.................................................................................................... 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
................................................................................................... 
Pesquisadora responsável 
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ANEXO  B 
 
O mito de Deméter (Bolen, 1990, pp.237-241) 

 

Deméter, deusa do cereal, presidia abundantes colheitas. Os romanos a conheciam 

como Ceres – com a qual nossa palavra cereal se relaciona. Ela foi descrita no Hino a 

Deméter, de Homero, como “aquela impressionante deusa, com seu cabelo bonito... e sua 

espada de ouro”, provavelmente uma licença poética para o feixe de trigo amadurecido, que 

era seu símbolo principal. Era retratada como bonita mulher de cabelo dourado e vestida 

com roupão azul, ou, mais comumente na escultura, como figura matronal, sentada. 

Parte do nome de Deméter, meter, parece significar “mãe”, mas não é totalmente 

claro ao que se refere o “de” ou, a princípio,“da”. Era venerada como uma deusa mãe, 

especialmente como mãe do cereal e mãe da jovem Perséfone, romana Prosérpina. 

A vida de Perséfone começou da mesma maneira sombria que a de Hera. Era a 

segunda filha de Réia e Crono, e foi a segunda a ser engolida por ele. Deméter foi a quarta 

esposa real de Zeus (Júpiter), que também era seu irmão. Precedeu Hera, que era a 

número sete e a última. Dessa união veio a única filha de Zeus e Deméter, Perséfone, com 

quem Deméter estava ligada no mito e culto. 

A história de Deméter e Perséfone, lindamente contada no longo Hino a Deméter, 

concentra-se ao redor da reação de Deméter ao rapto de Perséfone pelo irmão de Deméter, 

Hades, deus do Inferno. Esse mito tornou-se a base dos Mistérios de Elêusis, os mais 

sagrados e importantes rituais religiosos da Grécia antiga por mais de duzentos anos. Essa 

veneração chegou ao fim do século V d.C., com a destruição do santuário de Elêusis pelos 

bárbaros invasores. 

 

O rapto de Perséfone  

 

Perséfone estava colhendo flores no prado com suas companheiras, quando foi 

atraída por um narciso surpreendentemente bonito. Ao estender a mão para pegá-lo, o solo 

fendeu-se diante dela. Das profundezas da terra emergiu Hades em sua carruagem de ouro 

puxada por cavalos pretos. Apoderou-se dela e afundou de volta para o abismo de forma tão 

rápida quanto tinha vindo. Perséfone lutou e gritou pela ajuda de Zeus, mas não veio 

nenhum auxílio. 

Deméter ouviu o eco dos gritos de Perséfone e apressou-se por encontrá-la. 

Procurou sua filha raptada nove dias e nove noites, por terra e por mar. Em sua busca 

frenética não parou para comer, dormir ou banhar-se. 
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Outro mito acrescenta que, quando Deméter estava procurando sem resultado por 

sua filha raptada, ela foi vista e desejada por Posídon (Netuno), deus do mar, que a 

perseguiu. Tentou evitá-lo, metamorfoseando-se numa égua e unindo-se com uma tropa de 

cavalos. Posídon, não sendo tolo diante do disfarce, transformou-se em cavalo reprodutor, 

encontrou-a no meio da tropa e a estuprou. 

Ao raiar o décimo dia, Deméter encontrou Hécate, deusa da lua escura e das 

encruzilhadas, que lhe sugeriu que poderiam ir juntas a Hélio, deus do sol, divindade da 

natureza que compartilha esse título com Apolo. Hélio contou-lhes que Hades tinha raptado 

Perséfone e a levara ao mundo das trevas para ser sua noiva contra a vontade. Além disso, 

disse que o rapto e a violação de Perséfone tinham sido aprovados por Zeus. Falou a 

Deméter que parasse de chorar e aceitasse o que tinha acontecido. Hades, afinal de contas, 

“não era um genro sem valor”. 

Deméter recusou o conselho. Ela agora sentia o ultraje e a traição de Zeus, como 

também mágoa. Retirou-se do monte Olimpo, disfarçou-se de mulher velha e vagou sem ser 

reconhecida pelas cidades e campos. Um dia ela se aproximou de Elêusis. Algo do seu 

porte e beleza atraiu-as a ela. Quando Deméter lhes contou que estava procurando trabalho 

como babá, elas a levaram para casa, à sua mãe Metanira, pois tinham um irmãozinho 

temporão, muito amado, chamado Demofonte. 

Sob os cuidados de Deméter, Demofonte cresceu como um deus. Ela o alimentou 

com ambrosia e secretamente o colocou num fogo que o teria tornado imortal não tivesse 

Metanira entrado em cena e gritado de medo por seu filho. Deméter reagiu com fúria, 

censurou Metanira por sua estupidez, e revelou sua verdadeira identidade. Ao dizer que ela 

era Deméter, a deusa mudou em tamanho e forma e revelou sua beleza divina. Seu cabelo 

dourado caiu pelas costas, e seu perfume e esplendor encheram a casa de luz. 

Imediatamente Deméter ordenou que fosse construído um templo em sua honra. Lá 

ela se instalou e permaneceu sozinha, inativa com seu pesar por sua filha raptada, e 

recusou entrar em ação. Como conseqüência, nada podia nascer. A carestia ameaçou 

destruir a raça humana, destituindo os deuses e as deusas olímpicos de suas ofertas e 

sacrifícios. 

Finalmente Zeus ficou sabendo. Primeiramente enviou sua mensageira Íris, para 

implorar a Deméter que voltasse. Depois, uma vez que Deméter permanecia impassível, 

cada divindade olímpica veio por sua vez, trazendo dádivas e honras. A cada uma, a furiosa 

Deméter fez saber que não poria os pés no monte Olimpo nem permitiria que nada 

crescesse, até que Perséfone fosse devolvida a ela. 

Finalmente Zeus respondeu. Enviou Hermes, o deus mensageiro, até Hades, 

ordenando-lhe que trouxesse Perséfone de volta para que “quando sua mãe a visse com 
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seus próprios olhos, abandonasse sua raiva”. Hermes foi para o mundo das trevas e 

encontrou Hades sentado num divã próximo à deprimida Perséfone. 

Ao ouvir que estava livre para partir, Perséfone alegrou-se e pulou de alegria para 

acompanhar Hermes. Mas primeiro Hades lhe deu algumas doces sementes de romã, e ela 

comeu. 

Hermes tomou emprestada a carruagem de Hades para levar Perséfone para casa. 

Os cavalos seguiram rapidamente do mundo das trevas para o mundo superior, parando em 

frente ao templo onde Deméter esperava. Ao vê-los, Deméter veio correndo, com os braços 

estendidos para abraçar a filha, que correu com igual alegria para os braços da mãe. Então 

Deméter ansiosamente quis saber se Perséfone tinha comido alguma coisa no mundo das 

trevas. Caso não tivesse, Perséfone teria sido completamente devolvida a ela. Contudo, 

porque tinha comido as sementes de romã, passaria dois terços do ano com Deméter e o 

restante do ano no mundo das trevas com Hades. 

Depois que mãe e filha se reuniram, Deméter devolveu a fertilidade e o crescimento 

à terra. Proporcionou, então, os Mistérios Eleusianos. Essas eram cerimônias religiosas 

impressionantes, que os iniciandos eram proibidos de revelar. Através dos mistérios, as 

pessoas encontravam uma razão para viver com alegria e morrer sem ter medo da morte. 
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APÊNDICE A 

 
1. Análise Quantitativa Individual da Aplicação do Rorschach antes da Psicoterapia 
Grupal Breve 

 

Apresento a seguir, de forma sintética, a análise quantitativa do Rorschach de cada 

participante, realizado antes do processo de Psicoterapia Grupal Breve. 

A análise foi desenvolvida integrando os aspectos intelectuais (capacidade produtiva, 

abordagem intelectual, funcionamento lógico, amplitude de interesses, capacidade de 

ajustamento e nível de aspiracão) e os aspectos afetivos (controle emocional, tipo de 

vivência, mundo interior, controle interno e desenvolvimento afetivo-emocional) 

 

 

1.1. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Cássia (participante nº 1) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Cássia apresenta capacidade produtiva rebaixada, podendo ser decorrente tanto de 

Depressão como de problemas emocionais interferindo no funcionamento psíquico. 

Podemos também levantar a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação 

de pesquisa possa ter interferido na sua produtividade, inibindo-a. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado, o 

que sugere recursos potenciais para uma maior produtividade, e um número de Denegação 

acima da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio da capacidade de integrar 

dados, de apreensão dos aspectos mais amplos da realidade, inclusive com condições de 

abstração e síntese, em detrimento da atenção aos aspectos mais práticos da realidade. O 

excesso de G pode sinalizar fantasia e uma visão infantil da realidade. Sua atenção aos 

detalhes menos significativos encontra-se dentro da média. 

Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento dentro do limite esperado. Seu controle racional 

acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Cássia apresenta estereotipia de pensamento 

dentro do esperado para o grupo de idosos e pouco interesse pelo contato humano. Há 

indícios de distúrbio na área das relações humanas e de incorporação negativa do humano. 

Seu leque de interesses é bastante restrito, evidenciando bloqueio e excesso de defesas. 
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Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada em função de excessiva 

preocupação com os outros e de dependência em relação ao pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades, predominando indicadores de bloqueio. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

adequada, mas apresenta inibição na sua manifestação emocional. Seu controle emocional 

encontra-se prejudicado. Há indícios de perturbação emocional intensa interferindo no seu 

processo de pensamento e prejudicando a vivência das situações emocionais. 

Cássia vivencia suas emoções de forma coartada, isto é, apresenta bloqueio, 

limitação no contato com suas fantasias e na expressão afetiva. Apresenta tendências 

introversivas. 

Observaram-se controle interno precário e indicadores de imaturidade afetivo-

emocional. 

 

 

1.2. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Denise (participante nº 2) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Denise apresenta capacidade produtiva acima da média, podendo indicar tendências 

obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar a hipótese 

de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter interferido na sua 

produtividade e  estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado, o 

que sugere recursos potenciais para uma maior produtividade, mas também confirma 

tendências obsessivas e um número acentuado de Denegação. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e aos 

aspectos mais práticos da realidade, em detrimento da capacidade de integrar dados e 

generalizar. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento dentro do limite esperado. Seu controle racional 

acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Denise apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento abaixo do esperado para sua faixa etária e pouco interesse pelo contato 
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humano. Há indícios de distúrbio na área das relações humanas e de incorporação negativa 

do humano. Seu leque de interesses é razoável. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é limitada 

e apresenta inibição na sua manifestação emocional. Tem condições de uma resposta 

emocional socializada, mas há indícios de distúrbio no teste de realidade quando se 

defronta com uma situação emocional. Há também sinais de perturbação emocional intensa 

interferindo no seu processo de pensamento e prejudicando a vivência das situações 

emocionais. Quanto ao seu contato com o meio social notamos que a participante tende a 

se esquivar do contato para evitar novos sofrimentos.  

Denise vivencia suas emoções de forma introversiva e apresenta tendência 

extratensiva. 

Observaram-se sinais de controle interno razoável, mas há indícios de tensões fortes 

que dificultam o uso dos seus recursos internos de forma construtiva. 

Constatamos indicadores de imaturidade afetivo-emocional. 

 

 

1.3. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Cléo (participante nº 3) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Cléo apresenta capacidade produtiva acima da média, podendo indicar necessidade 

compulsiva de quantidade. Podemos também levantar a hipótese de que a vivência do 

Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter interferido na sua produtividade e 

estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais e de Denegações 

dentro do esperado para o grupo de idosos. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e 

excessiva crítica. O excesso de crítica sinalizado pelo alto número de respostas de espaço 

em branco pode ser um indicativo de ansiedade situacional. Sua atenção aos aspectos mais 
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práticos da realidade está dentro do esperado, mas apresenta dificuldade para integrar 

dados e generalizar. 

Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento dentro do limite esperado. Seu controle racional 

acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Cléo apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento dentro do esperado para sua faixa etária, e interesse dentro da média pelo 

contato humano, apresentando indicadores de dificuldade nas relações interpessoais e em 

relação a auto-imagem. Seu leque de interesses é restrito e abrange conteúdos que 

sugerem descontrole emocional. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

adequada e reage intensamente a eles, mas essa reação não se manifesta através de uma 

resposta emocional socializada, mas sim de forma impulsiva, descontrolada.  

Observamos indícios de intensas dificuldades na área das necessidades afetivas.  

Cléo vivencia suas emoções de forma extratensiva e apresenta tendência 

introversiva. 

Observaram-se sinais de controle interno razoável, mas há indícios de tensões fortes 

que dificultam o uso dos seus recursos internos de forma construtiva, o que gera 

desequilíbrio emocional. 

Constatamos indicadores de imaturidade afetivo-emocional. 

 

 

1.4. Análise Quantitativa do Rorschach do Participante Davi (participante nº 4) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Davi apresenta capacidade produtiva acima da média, podendo indicar tendências 

obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. A má qualidade das respostas sinaliza 

perturbações emocionais afetando o funcionamento cognitivo. 
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 Podemos também levantar a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da 

situação de pesquisa possa ter interferido na sua produtividade, estimulando uma maior 

responsividade. 

O participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado, o 

que sugere recursos potenciais para uma maior produtividade, mas também confirma 

tendências obsessivas, e um número acentuado de Denegação. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias. Seu 

senso de realidade está na média e sua dificuldade para integrar dados e generalizar pode 

sinalizar limitação intelectual. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento prejudicadas. Seu controle racional acha-se 

perturbado, havendo indícios de fragilidade egóica. 

Em relação à amplitude de interesses, Davi apresenta um grau acentuado de 

estereotipia do pensamento e demonstra interesse pelo contato humano. Há indícios de 

distúrbio na área das relações humanas e de incorporação negativa do humano. Apresenta 

sinais de inibição e medo no contato interpessoal e tendência à crítica e à análise 

minuciosa. Seu leque de interesses é razoável. 

Apresenta dificuldade para perceber e pensar a realidade em consonância com o 

grupo ao qual pertence. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é, em princípio, 

compatível com suas reais potencialidades, mas estas estão prejudicadas pela presença de 

fantasias escapistas, o que compromete sua capacidade produtiva. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

razoável e tende a manifestar abertamente suas emoções. Seu controle emocional é 

precário, apresentando reações emocionais impulsivas e descontroladas. Há indícios 

também de adaptação afetiva tímida, cautelosa e medrosa. 

 Davi vivencia suas emoções de forma extratensiva. e apresenta tendência  ambigual 

dilatada. 

Observaram-se sinais de controle interno precário, principalmente pela presença de 

fantasias escapistas e de excessiva tensão interna, o que pode representar perigo para a 

estabilidade do ego. 

Constatamos indicadores de imaturidade afetivo-emocional. 
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1.5. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Anita (participante nº 5) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Anita apresenta capacidade produtiva muito acima da média, podendo indicar 

tendências obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar 

a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter 

interferido na sua produtividade e estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais dentro do esperado e 

um número de Denegações acima da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e aos 

aspectos mais práticos da realidade, mas dentro dos limites aceitáveis. O excesso de crítica 

sinalizado pelo alto número de respostas de espaço em branco pode ser um indicativo de 

ansiedade situacional. Sua capacidade de integrar dados e generalizar está dentro dos 

limites aceitáveis,  apresentando condições de abstrair e generalizar. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento abaixo do esperado. Seu controle racional acha-se 

prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Anita apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento abaixo do esperado para sua faixa etária e demonstra interesse pelo contato 

humano acima do esperado. A participante revela que se interessa pelas relações humanas, 

mas tem dificuldade em estabelecê-las, havendo indícios de incorporação negativa do 

humano e de dificuldades relacionadas à auto-imagem. 

Seu leque de interesses é amplo, predominando conteúdos que evidenciam 

tendência à evasão e imaturidade.   

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades, sinalizando excesso de fantasia prejudicando sua 

capacidade produtiva. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

satisfatória e tende a manifestar abertamente suas emoções. Tem condições de uma 

resposta emocional socializada, seu controle emocional é razoável, mas às vezes seu teste 

de realidade fica prejudicado quando se defronta com uma situação emocional.  
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Anita vivencia suas emoções de forma introversiva e apresenta tendência 

extratensiva. 

Sua necessidade de afeto e de ser correspondida é grande e pode ameaçar o resto 

da personalidade. 

Observaram-se sinais de controle interno razoável, mas a presença de fantasias 

escapistas e   tensões decorrentes de conflitos internos afetam a eficácia desse controle e a 

estabilidade do ego. 

 

1.6. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Olga (participante nº 6) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Olga apresenta capacidade produtiva muito acima da média, podendo indicar 

tendências obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar 

a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter 

interferido na sua produtividade e estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado e 

um número de Denegações dentro da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e aos 

aspectos mais práticos da realidade. O excesso de crítica sinalizado pelo alto número de 

respostas de espaço em branco pode ser um indicativo de ansiedade situacional. Apresenta 

dificuldade para integrar dados e generalizar, mas tem condições de abstrair e generalizar. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, assim como sua acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento. Seu controle racional acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Olga apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento abaixo do esperado para sua faixa etária e demonstra interesse pelo contato 

humano acima do esperado. A participante revela que se interessa pelas relações humanas, 

mas tem dificuldade em estabelecê-las, havendo indícios de incorporação negativa do 

humano e de dificuldades relacionadas à auto-imagem. Sinais de inibição e medo no contato 

interpessoal e tendência à crítica e à análise minuciosa também apareceram. 

Seu leque de interesses é amplo, predominando respostas que evidenciam 

tendência à evasão e imaturidade. Conteúdos que sinalizam preocupações somáticas e 

descontrole emocional também foram constatados. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto à relação entre o nível de aspiração na vida e capacidade produtiva, 

observamos que o potencial criativo não encontra uma saída satisfatória.  
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Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

satisfatória e tende a manifestar abertamente suas emoções. Tem condições de uma 

resposta emocional socializada, mas também de reações espontâneas e impulsivas, em 

algumas situações apresentando tensão nas relações sociais. Seu controle emocional é 

razoável, mas às vezes seu teste de realidade fica prejudicado quando se defronta com uma 

situação emocional, o que prejudica a eficácia desse controle. Há indícios de perturbação 

emocional intensa interferindo no seu processo de pensamento e prejudicando a vivência 

das situações emocionais. 

Olga vivencia suas emoções de forma extratensiva e apresenta tendência 

extratensiva. 

Há indícios de que as necessidades afetivas não estão bem integradas à 

personalidade, principalmente em função de necessidade de contato de tipo infantil 

decorrente de frustrações infantis na primeira infância. 

Observaram-se sinais de controle interno razoável, mas a presença de fantasias 

escapistas e   tensões decorrentes de conflitos internos afetam a eficácia desse controle e a 

estabilidade do ego. 

 

1.7. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Marta (participante nº 7)  

 

Aspectos Intelectuais 

 

Marta apresenta capacidade produtiva muito acima da média, podendo indicar 

tendências obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar 

a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter 

interferido na sua produtividade e estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado e 

um número de Denegações dentro da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e aos 

aspectos mais práticos da realidade. O excesso de crítica sinalizado pelo alto número de 

respostas de espaço em branco pode ser um indicativo de ansiedade situacional. Apresenta 

dificuldade para integrar dados e generalizar. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, assim como sua acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento. Seu controle racional acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Marta apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento dentro do esperado para sua faixa etária e demonstra interesse pelo contato 
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humano acima do esperado. A participante revela que se interessa pelas relações humanas, 

mas tem dificuldade em estabelecê-las, havendo indícios de incorporação negativa do 

humano e de dificuldades relacionadas à auto-imagem. Sinais de inibição e medo no contato 

interpessoal, e tendência à crítica e à análise minuciosa também apareceram. 

Seu leque de interesses é restrito. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto à relação entre o nível de aspiração na vida e capacidade produtiva, 

observamos que o potencial criativo está prejudicado pela presença de fantasias escapistas, 

não havendo uma saída satisfatória, pois o nível de aspiração é limitado. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

insatisfatória. Tem condições de uma resposta emocional socializada, mas também de 

reações espontâneas e impulsivas. Seu controle emocional é satisfatório. 

Marta vivencia suas emoções de forma introversiva e apresenta tendência 

introversiva.  

Há indícios de que as necessidades afetivas estão razoavelmente integradas à 

personalidade 

Observaram-se sinais de controle interno prejudicado pela interferência de fantasias 

escapistas e pela pressão excessiva da carga pulsional. Há indícios de que tensões 

decorrentes de conflitos internos  também afetam a eficácia desse controle e a estabilidade 

do ego. 

 

 

2. Análise Auantitativa Individual da Re-Aplicação do Rorschach após a Psicoterapia 
Grupal Breve 

 

Apresento a seguir, de forma sintética, a análise quantitativa do Rorschach de cada 

participante, realizado após o processo de Psicoterapia Grupal Breve. 
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2.1. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Cássia (participante nº 1) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Cássia apresenta capacidade produtiva rebaixada, podendo tal resultado ser 

decorrente tanto de Depressão, como de problemas emocionais interferindo no 

funcionamento psíquico. Podemos também levantar a hipótese de que a vivência do 

Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter interferido na sua produtividade, 

inibindo-a. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais dentro do esperado, o 

que sugere a existência de recursos potenciais para uma maior produtividade, e um número 

de Denegação acima da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias da 

realidade. Sua capacidade de integrar dados  e sua atenção aos aspectos mais práticos da 

realidade estão dentro do esperado. 

Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento deficitárias, provavelmente, em função de distúrbios 

afetivos (estados depressivos e constritivos). Seu controle racional acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Cássia apresenta estereotipia de pensamento 

abaixo do esperado para o grupo de idosos e pouco interesse pelo contato humano. Há 

indícios de distúrbio na área das relações humanas e de incorporação negativa do humano. 

Seu leque de interesses é razoável. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada em função de excessiva 

preocupação com os outros e de dependência em relação ao pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

adequada, manifestando suas emoções de forma mais desinibida. Apresenta relativo 

controle emocional socializado e também respostas espontâneas. 

Cássia vivencia suas emoções de forma extratensiva e apresenta tendência 

ambigual. 

Observaram-se controle interno razoável e indicadores de imaturidade afetivo-

emocional. 
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2.2. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Denise (participante nº 2) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Denise apresenta capacidade produtiva acima da média, podendo indicar tendências 

obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar a hipótese 

de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter interferido na sua 

produtividade, estimulando uma maior responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado, o 

que sugere recursos potenciais para uma maior produtividade, mas também confirma 

tendências obsessivas, e um número de Denegação acima da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção aos aspectos 

mais práticos da realidade, possuindo capacidade de integrar dados e generalizar dentro do 

esperado. 

  Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento prejudicadas. Seu controle racional acha-se 

perturbado. 

Em relação à amplitude de interesses, Denise apresenta um grau acentuado de 

estereotipia do pensamento e pouco interesse pelo contato humano. Há indícios de distúrbio 

na área das relações humanas e de incorporação negativa do humano. Seu leque de 

interesses é limitado. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada em função de excessiva 

preocupação com os outros e de dependência em relação ao pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é limitada 

e apresenta inibição na sua manifestação emocional. Tem condições de uma resposta 

emocional socializada, mas há indícios de distúrbio no teste de realidade quando se 

defronta com uma situação emocional. Há também sinais de perturbação emocional intensa 

interferindo no seu processo de pensamento e prejudicando a vivência das situações 

emocionais. Quanto ao seu contato com o meio social, notamos que a participante tende a 

se esquivar do contato para evitar novos sofrimentos.  

Denise vivencia suas emoções de forma coartativa e apresenta tendência 

extratensiva. 
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Observaram-se sinais de controle interno razoável. A presença de tensão interna 

acentuada provavelmente dificulta o uso dos seus recursos internos de forma construtiva. 

Constatamos indicadores de imaturidade afetivo-emocional. 

 

 

2.3. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Cléo (participante nº 3) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Cléo apresenta capacidade produtiva adequada e um número de respostas 

adicionais acima do esperado, o que sugere recursos potenciais para uma maior 

produtividade. Seu grau de Denegação está dentro do esperado. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio da atenção às minúcias da 

realidade e excessiva crítica, em detrimento da capacidade de se ater aos aspectos práticos 

e concretos. Sua capacidade de integrar dados e de generalizar  encontra-se dentro dos 

limites esperados. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, mas sua acuidade perceptiva 

e capacidade de julgamento são adequadas. Seu controle racional acha-se perturbado. 

Em relação à amplitude de interesses, Cléo apresenta um grau reduzido de 

estereotipia do pensamento e demonstra interesse pelo contato humano acima do esperado. 

Seu leque de interesses é restrito e observamos conteúdos indicadores de descontrole 

emocional. 

Há indícios de capacidade de ajustamento prejudicada em função de excessiva 

preocupação com os outros e de dependência em relação ao pensamento grupal. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é restrita 

e apresenta inibição na sua manifestação emocional. Seu controle emocional é 

insatisfatório, e quando demonstra suas emoções o faz de forma impulsiva.  

Cléo vivencia suas emoções de forma introversiva e apresenta tendência 

introversiva. 

Observaram-se sinais de controle interno adequado, mas não suficiente para integrar 

a intensa carga impulsiva e canalizá-la adequadamente.  

Constatamos indicadores de imaturidade afetivo-emocional. 
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Observamos indícios de intensas dificuldades na área das necessidades afetivas.  

 

 

2.4. Análise Quantitativa do Rorschach do Participante Davi (participante nº 4) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Davi apresenta capacidade produtiva acima da média, podendo indicar tendências 

obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. A má qualidade de suas respostas 

sinaliza perturbações emocionais afetando o funcionamento cognitivo  

Podemos também levantar a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da 

situação de pesquisa possa ter interferido na sua produtividade, estimulando uma maior 

responsividade. 

O participante apresentou um número de respostas adicionais dentro do esperado, e 

um número acentuado de Denegações. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias. Sua 

capacidade de ajustamento aos aspectos práticos da realidade imediata encontra-se 

comprometida e suas dificuldades para integrar dados e generalizar podem sinalizar 

limitação intelectual. 

 Seu funcionamento lógico é apenas razoável, possuindo acuidade perceptiva e 

capacidade de julgamento prejudicadas. Há indícios de fragilidade egóica. 

Em relação à amplitude de interesses, Davi apresenta um grau acentuado de 

estereotipia do pensamento e demonstra interesse pelo contato humano dentro do 

esperado. Há indícios de distúrbio na área das relações humanas e de incorporação 

negativa do humano. Seu leque de interesses é extremamente limitado. 

Apresenta muita dificuldade para perceber e pensar a realidade em consonância 

com o grupo ao qual pertence. 

Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades e que estas, além de limitadas, estão prejudicadas pela 

presença de fantasias escapistas o que compromete sua capacidade produtiva. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

razoável, apresentando inibição na sua manifestação emocional. Seu controle emocional é 

limitado. 
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 Davi vivencia suas emoções de forma coartativa e apresenta tendência  ambigual 

dilatada. 

Observaram-se sinais de controle interno precário e a presença de  fantasias 

escapistas. Há indícios de tensão interna excessiva o que pode representar perigo para a 

estabilidade do ego. 

Constatamos indicadores de imaturidade afetivo-emocional. 

 

 

2.5. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Anita (participante nº 5) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Anita apresenta capacidade produtiva muito acima da média, podendo indicar 

tendências obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar 

a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter 

interferido na sua produtividade e estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais e de Denegações 

dentro do esperado para a faixa etária. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e 

excessiva crítica. O excesso de crítica sinalizado pelo alto número de respostas de espaço 

em branco pode ser um indicativo de ansiedade situacional. Sua atenção aos aspectos mais 

práticos da realidade é reduzida e sua capacidade de integrar dados e generalizar está 

dentro dos limites  esperados, apresentando condições de abstrair e generalizar. 

Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, possuindo acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento  acima do esperado. Seu controle racional acha-se 

prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Anita apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento abaixo do esperado para sua faixa etária e demonstra muito interesse pelo 

contato humano. A participante revela que se interessa pelas relações humanas, mas tem 

dificuldade em estabelecê-las, havendo indícios de incorporação negativa do humano e de 

dificuldades relacionadas à auto-imagem. 

Seu leque de interesses é amplo, predominando conteúdos que evidenciam 

tendência à evasão e imaturidade.   

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 
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Quanto ao nível de aspiração na vida, observamos que esse nível é mais elevado do 

que suas reais potencialidades, sinalizando excesso de fantasia prejudicando sua 

capacidade produtiva. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo reflete 

que Anita é altamente estimulável pelo ambiente que a cerca, tendendo a manifestar 

abertamente suas emoções.Tem condições de uma resposta emocional socializada, seu 

controle emocional é razoável, mas às vezes seu teste de realidade fica prejudicado quando 

se defronta com uma situação emocional.  

Anita vivencia suas emoções de forma introversiva e apresenta tendência 

extratensiva. 

Sua necessidade de afeto e de ser correspondida é grande. 

Observaram-se sinais de controle interno razoável, mas a presença de fantasias 

escapistas afetam a eficácia desse controle e a estabilidade do ego. 

 

2.6. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Olga (participante nº 6) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Olga apresenta capacidade produtiva muito acima da média, podendo indicar 

tendências obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar 

a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter 

interferido na sua produtividade e estimulado ainda mais a sua responsividade. 

A participante apresentou um número de respostas adicionais acima do esperado e 

um número de Denegações dentro da média. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e aos 

aspectos mais práticos da realidade. O excesso de crítica sinalizado pelo alto número de 

respostas de espaço em branco pode ser um indicativo de ansiedade situacional. Sua 

capacidade para integrar dados e generalizar está dentro do esperado. 

 Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, e sua acuidade perceptiva e 

capacidade de julgamento estão dentro do esperado. Seu controle racional acha-se 

prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Olga apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento abaixo do esperado para sua faixa etária e demonstra interesse pelo contato 

humano dentro do esperado. Há indícios de ansiedade no contato interpessoal, de 
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incorporação negativa do humano e de dificuldades relacionadas à auto-imagem. Sinais de 

inibição e medo no contato interpessoal, e tendência à crítica e à análise minuciosa também 

apareceram. 

Seu leque de interesses é amplo, predominando respostas que evidenciam 

tendência à evasão e imaturidade. Conteúdos que sinalizam preocupações somáticas 

também foram constatados. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto à relação entre o nível de aspiração na vida, e capacidade produtiva 

observamos que esta está prejudicada pela presença de fantasias escapistas o que 

compromete o uso dos seus recursos para atingir suas aspirações. 

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

satisfatória e tende a manifestar abertamente suas emoções. Tem condições de uma 

resposta emocional socializada, mas também de reações espontâneas e impulsivas, em 

algumas situações apresentando tensão nas relações sociais e indícios de sensibilidade 

depressiva. Seu controle emocional é bom, mas às vezes seu teste de realidade fica 

prejudicado quando se defronta com uma situação emocional, o que prejudica a eficácia 

desse controle.  

Olga vivencia suas emoções de forma extratensiva e apresenta tendência 

extratensiva. 

Há indícios de que as necessidades afetivas estão bem integradas à personalidade, 

e de consciência de suas necessidades de afeto e de ser correspondida. 

Observaram-se sinais de controle interno razoável, mas a presença de fantasias 

escapistas e   tensões decorrentes de conflitos internos podem afetar a eficácia desse 

controle e a estabilidade do ego. 

 

2.7. Análise Quantitativa do Rorschach da Participante Marta (participante nº 7) 

 

Aspectos Intelectuais 

 

Marta apresenta capacidade produtiva muito acima da média, podendo indicar 

tendências obsessivas e excessiva preocupação com minúcias. Podemos também levantar 

a hipótese de que a vivência do Rorschach dentro da situação de pesquisa possa ter 

interferido na sua produtividade e estimulado ainda mais a sua responsividade. 
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A participante apresentou um número de respostas adicionais e de Denegações 

dentro da média esperada. 

Seu enfoque intelectual se caracteriza pelo predomínio de atenção às minúcias e aos 

aspectos mais práticos da realidade. O excesso de crítica sinalizado pelo alto número de 

respostas de espaço em branco pode ser um indicativo de ansiedade situacional. Apresenta 

dificuldade para integrar dados e generalizar. 

  Seu funcionamento lógico encontra-se comprometido, assim como sua acuidade 

perceptiva e capacidade de julgamento. Seu controle racional acha-se prejudicado. 

Em relação à amplitude de interesses, Marta apresenta um grau de estereotipia de 

pensamento dentro do esperado para sua faixa etária, e demonstra interesse pelo contato 

humano dentro de média. Marta tem dificuldade em estabelecer relacionamento interpessoal 

e há indícios de que incorporou o humano de forma negativa. Foram observadas 

dificuldades relacionadas à sua auto-imagem. Seu leque de interesses é razoável. 

Há indicadores de capacidade de ajustamento prejudicada e dificuldade de 

participação no pensamento grupal. 

Quanto à relação entre o nível de aspiração na vida e capacidade produtiva, 

observamos que o seu nível de aspiração é demasiadamente alto frente aos recursos 

existentes.  

 

Aspectos Afetivos 

 

Sua capacidade geral para responder aos estímulos emocionais do mundo é 

satisfatória mas tende a manifestar pouco suas emoções. Tem condições de uma resposta 

emocional socializada, mas também de reações espontâneas e impulsivas. Seu controle 

emocional fica prejudicado em situações em que o impacto emocional é forte. Nessas 

situações pode apresentar distorções de realidade. 

Marta vivencia suas emoções de forma extratensiva e apresenta tendência 

introversiva.  

Há indícios de dependência excessiva da aprovação do meio. 

Observaram-se sinais de controle interno precário e de imaturidade emocional.  
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APÊNDICE B 
 

REGISTRO DOS ATENDIMENTOS DA PSICOTERAPIA GRUPAL BREVE DE 
ORIENTAÇÃO JUNGUIANA 

 

1ª Sessão: 05/10/2006 - 12h10 

– Disposição das cadeiras em semicírculo. 

– Clientes identificadas por etiquetas. 

T – Terapeuta 

O – Observadora 

 

 

 

 

 

1 – DAVI     

2 – MARTA 

3 – DENISE 

4 – CÁSSIA 

5 – CLÉO 

6 – FÁTIMA 

 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• As primeiras a chegar foram Cássia e Cléo. Chegaram juntas e conversando. 

Apresentam-se e perguntam se vou ajudar a terapeuta. Logo me introduzem na 

conversa sobre o tempo. 

• Cléo fala de seus fortes calores da menopausa. 

• Cássia diz que resiste em ir ao médico, que já foi parar no hospital de 

emergência e foi operada às pressas por adiar durante 10 anos uma endoscopia, 

que não fazia por medo. 

• Logo a seguir, chega Fátima que também se aproxima e pergunta para a auxiliar 

se a cadeira ao lado estava ocupada por alguém. Ao saber que está disponível, 

puxa a cadeira para mais perto da auxiliar e diz “Você é psicóloga, né!?” e deixa 

sua cadeira mais afastada do grupo (parece incomodada com a auxiliar, olha 

T O 

6 

5 

4 3 

2 

1 
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para o que esta está fazendo e para o material – papel, livro - que estava sobre a 

mesa dela). 

• Em seguida chega Denise, que pergunta se as outras pessoas não virão. Quer 

saber quantas são e que é da sala dela. Percebe que Fátima não está em sua 

sala. Fica admirada e comenta que Fátima é um nome bonito. 

• Ficam conversando entre elas, quando Davi chega à porta e pergunta pela 

psicóloga. Denise faz o seguinte comentário “Ih... Vai ter homem também no 

grupo...”. 

• Cléo e Cássia dizem não saber. 

• A observadora recebe Davi. 

• Fátima só observa. 

• Por último, chega Marta (o grupo já havia iniciado). 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 

Comparecem seis participantes: Cléo, Cássia, Denise, Fátima, Marta e Davi. T faz a 

apresentação da auxiliar. O contrato, anteriormente conversado individualmente, é retomado 

junto ao grupo. 

 
T: Teremos um encontro semanal (às quintas feiras), das 12h10 às 13h30, 
num total de 10 sessões (até a primeira semana de dezembro). Sendo os 
feriados repostos e a data a combinar. Na próxima quinta, (12/10/2006), já 
será feriado e, portanto a sessão poderia ficar para terça (10/10/2006) das 
11h00 até 12h20. Todos podem? É importante que haja uma seqüência e a 
falta de um de vocês prejudica o tratamento. Quem falta, faz falta para o 
grupo. Portanto, a presença de todos é muito importante. Quanto ao 
tratamento, serão 10 sessões. Após o término, será realizado mais um 
contato individual. Tudo que vocês falarem será mantido em sigilo, embora 
vocês saibam que este trabalho faz parte de uma pesquisa. No material da 
pesquisa, o nome de vocês não será divulgado, nem dados que 
identifiquem vocês. 
DENISE: Espero que fique aqui mesmo. 
T: O que vocês esperam deste trabalho? 
FÁTIMA: Me ajudar nas dificuldades da nossa idade. 
DENISE: Ajudar a eu ser feliz. 
MARTA: Com a idade temos limitações e com a idade estou tendo 
dificuldade para aceitar essas limitações porque sempre fui muito dinâmica 
e tenho que aceitar minhas limitações. 
DAVI: Sempre procurei orientação. Já procurei terapia outras vezes. Desde 
criança sinto que preciso de orientação e procuro. Senão, eu posso entrar 
em algo pior. Já procurei outros tratamentos, mas não dei continuidade e 
quero ajuda para orientação, para lidar com as coisas... [demonstra 
agitação]. Lá em casa é pesado... não quero deixar ficar crônica. 
T: Você acha que o grupo ajudaria? 
DAVI: Sim. 
CÁSSIA: Acho que vai me ajudar com meus filhos, netos... queria soltar o 
que está aqui dentro [passa a mão no peito]. 
CLÉO: Já falaram tudo. 
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T: Agora vamos nos apresentar de um outro jeito. 
 

T distribui papel e deixa lápis e giz de cera à disposição na mesa. T dá as instruções para o 

primeiro desenho (Os desenhos realizados nesta sessão estão reproduzidos em anexo).  

 
T: Vocês vão fazer um desenho de como vocês se vêem [surge um “Ah!” 
geral]. Não se preocupem se ficou feio ou bonito, não é escola de artes! 
DENISE: Só pessoa? Só um desenho ou vários? [Repetiu a pergunta com 
voz alterada]. 
MARTA: Só rosto? 
T: Como vocês quiserem, desde que seja um desenho  de como vocês se 
vêem. 

 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM 

 

• Todos trabalham individualmente. Estão compenetrados. 

• Denise usa lápis grafite. 

• Davi fala alto “Preto” e tira o lápis da caixa. 

• Marta pega rapidamente a caixa toda de giz de cera. 

• Denise usa grafite e, depois de pronto, pega a caixa de giz de cera. 

• Cássia usa só o lápis preto e, quando termina, fica rabiscando a capa do seu 

livro. 

• Cléo usa o lápis preto, fica o tempo todo com olhar para baixo, com a cabeça 

baixa, com uma expressão fechada. 

• Fátima usa o lápis preto [rói unhas]. 

• Denise diz: “Todos terminaram... já estou terminando”. 

• Davi diz: “Ainda não terminei...já tá quase...”. 

• Denise diz: “É o melhor que pude fazer”. 

 

T dá instruções para o segundo desenho. 

 
T: Enquanto Davi vai terminando, agora do outro lado, desenhem como as 
pessoas vêem vocês. 
CÁSSIA: Não sei desenhar nada...só a gente ou outras pessoas também? 
MARTA: Pode ser figurado? 
CLÉO: Meus desenhos! 
CÁSSIA: Como me vêem é uma coisa. Mas para passar no desenho é 
outra coisa... não sei se tem alguma coisa a ver... alguma ligação. 
DENISE [tranqüilizando Cássia]: Não se preocupe, não é obra de arte. 
FÁTIMA [complementando Denise]: Não estamos numa Belas Artes... 
 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM 
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• Marta e Denise usam lápis. 

• Cléo pega giz de cera. 

• Denise pergunta “Vai continuar desenhos? Pensei que não, por isso devolvi...” 

[refere-se ao material utilizado]. 

• Marta [que mantém a caixa de giz de cera desde que pegou] comenta para T “Se 

você pedisse para escrever é melhor, mas desenhar!!!”. 

• Davi diz: “Gosto de ler... leio todo jornal... mas escrever não... sempre gostei de 

escola, mas de escrever não”. 

• Cássia e Cléo dividem a caixa de lápis preto. 

• Denise diz: “É tão difícil desenhar... todo mundo já parou?” [olha para o grupo]. 

• Cássia diz “Eu estou tentando dar um jeito... mas não tem jeito...” [ri]. 

 

T dá instrução para o último desenho.  

 

T: Na parte do meio façam um desenho que represente o que vocês gostariam de 

ser [surge um “Ih!” geral]. 

 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM 

 

• Denise [repetindo duas vezes] diz “Um só”. 

• Davi fala sozinho e baixo [não é audível]. Depois, divide o lápis preto com Marta, 

que diz não ser o lápis exclusividade dela.  

• Cássia e Cléo se soltam mais. 

• Fátima não usa o lápis preto e permanece meio isolada do grupo. 

• Davi solicita borracha. 

• Denise diz: “Nossa!!”. 

• Fátima diz: “Olho para meu desenho e dá vontade de chorar!”. 

• Marta diz: “Faz parte”. 

 

T abre discussão sobre os desenhos. 

 
T: Identifiquem o 1º, 2º e o 3º desenhos. 
MARTA: De improviso... vem aquilo, se não muda tudo... [refere-se aos 
comentários sobre fazer desenho – que ninguém estaria gostando]. 
T: O importante é que vocês desenhem aquilo que vem na cabeça. 

 

Os que terminaram os desenhos conversam entre si sobre a semana do saco cheio, 

sobre não ter aulas. 
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DENISE: Um dia feriado, outro dia, outra coisa e nada de aula, já está no 
fim do ano [comenta que faz trabalho voluntário]. Tem dia que não dá 
tempo nem de tomar banho à tarde. 
FÁTIMA: Parece primário [comentário sobre seu próprio desenho]. 
T: Vamos conversar um pouco sobre isso...quero que vocês me digam 
como se sentiram. Olhem para o 1º, 2º e 3º desenhos, observem e 
comparem. Quem quer começar? Quem gostaria de comentar? Digam-me 
o que sentiram. 
MARTA: Eu não desenhei pessoa, desenhei árvore. Na primeira, me vejo 
austera... exijo demais... é como eu sou... as perdas que estou sentindo 
ultimamente... coloquei como as pétalas e as frutas caídas no chão. Foi 
esta a primeira idéia. Na terceira [comenta o que gostaria de ser], mais 
aberta, comunicativa. Foi a árvore com copa maior, galhos não tão juntos, 
separados, abertos... frutas, flores mais... na outra, estava mais junto, 
confinados... mas foi abrindo e pode ser que venha mais. 
T: Você acha que dá para ver uma mudança do primeiro para o terceiro? 
MARTA: Talvez não chegue a tanto com essa intensidade, mas acho que 
dá. 
DENISE: Desenhei a mim mesma, não ficou bonita. Gosto de me arrumar. 
Não sou austera, sou mais séria, mas gosto de estar limpa, arrumada com 
simplicidade. Estou sempre de calça comprida, mas uso saia. 
MARTA [interrompe e pergunta]: E alcinhas? 
DENISE: Alcinhas não. Não no bairro. Se vou à praia sim e fico à vontade. 
Não tenho nada contra. Tenho essa cara de boazinha sempre [mostra o 
desenho para o grupo], santinha, séria, não muito contente. Cumprimento 
todas as pessoas, pois minha religião diz. 
MARTA: Qual é sua religião? 
DENISE: Católica Apostólica Romana, praticante. No que eu gostaria de 
ser, desenhei uma estrela. Não é que quero ser uma estrela, mas admiro 
pela imensidão que faz parte dos mistérios da Santíssima Trindade que 
nós teremos oportunidade de conhecer quando conhecermos Deus. Gosto 
também de estrela, de pessoas importantes, como cantora, atriz... como 
aquela atriz da Sinhá Moça, novela... a baronesa, mãe da Sinhá Moça, 
aquela que é casada com o Ciro Gomes... ela é muito intensa, parece 
alegre. Neste outro [desenho], estou de calça, tênis. Uso muito tênis 
porque vou muito nas obras da igreja e são pessoas humildes, não quero 
desfazê-los. Faço muita caminhada também. Saí com rosto miúdo, cabeça 
grande, meu cabelo não está despenteado. Queria um cabelo melhor, 
minha filha falou para eu fazer aqueles alisamentos atuais, mas não posso 
porque faço tratamento de calvície e não posso passar. O dermatologista 
não deixa. Não gostei da cabeça, mas não ia apagar. Então, saiu assim. 
Não queria ser tão séria... não acho que alguém me olharia na rua... 
[começa a chorar]. 
CLÉO: Não parece...  você é tão simpática... 
DENISE: É casca... [chora] tenho capacidade enorme de fingir... por 
exemplo, amanhã fico com meu neto, finjo que estou bem... mas no meu 
íntimo... aqui na faculdade, a professora deu uma atividade para responder 
de auto-estima... algumas eu respondi, outras não consegui responder, só 
fingi. 
T: Você está mostrando para nós o que você é. 
DENISE: Finjo que meus filhos não percebem e também não sei, se eles 
perguntassem, se eu diria. 
CLÉO: Eu já divido tudo... participo. 
DENISE: Precisei ir para as Clínicas. Queriam me operar do coração. Aí, 
chamei meu filho. Aí sim, eu falei... médico... é necessidade... se precisar, 
mas agüento minha tristeza sozinha, minha solidão. 
CLÉO: Cuido da minha neta... de quatro anos. Mesmo que não seja o dia 
dela vir, eu chamo para sair com ela. 
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Denise tenta voltar ao seu assunto e começa a falar junto com a T. 

 
T: Vamos deixar a Cléo falar um pouquinho. 
CLÉO [ia começar a falar e é interrompida por Denise, que diz que gostaria 
de ser magrinha]: É magrinha. Fiz com olhinho azul e andando [mostra o 
desenho]. 
T: Olhando o seu desenho, o que você mudaria? 
CLÉO: Queria ser mais nova, mais jovem, para aproveitar mais a vida. Não 
que estou triste por envelhecer, mas teria mais oportunidade. 
T: Aproveitaria o quê? Oportunidade de quê? 
CLÉO: De estudar. Estudei muito pouco e isso faz falta... é duro falar 
[chora], agora apertou... as pessoas sempre falam que eu estou rindo... 
mas sinto falta do estudo. 
T: Você acha que dá pra mudar alguma coisa do primeiro para o terceiro 
desenho? 
CLÉO: Acho que não... quando eu estava no 2º ano, morreu a irmã de uma 
colega da classe e ela veio avisar. A irmã veio avisar que ia passar o 
enterro e eu saí pra ver. Quando voltei, a professora disse que não 
precisava entrar mais e não deixou eu entrar de novo. Fui embora sem 
saber para onde [chora]. Já tinha acontecido no primeiro ano da professora 
[se referindo a um episódio escolar que tinha contado para a T durante a 
entrevista]. 

 
T interrompe dizendo que o grupo não sabia o que tinha acontecido com ela na 

escola, pois o que ela tinha contado na entrevista era sigiloso. T pergunta para Cléo se ela 

quer relatar o ocorrido para o grupo. 

 
CLÉO: No 1º ano, tinha uma menina que não conseguia ler e o professor 
tirou a cinta e bateu nela. 
MARTA: Onde era isto? No interior? Quantos anos você tem? Você parece 
mais nova do que eu. Não deve ter tido escola como na minha época, já 
não peguei assim... 
CLÉO: Não, foi aqui em São Caetano, mas toda vez que entro numa sala 
me lembro... 
MARTA: Eu estudei na roça praticamente, no interiorzão, e não teve isso. 
CLÉO: Lembro sempre daquele homem e agora as pessoas me vêem 
gorda e rindo. 
DAVI: No primeiro desenho, me comparei a um camelo... me comparei com 
um camelo porque meu pai morreu novo e eu cuidei de tudo e de todos, e 
hoje estão encaminhados, depois me casei novo e logo minha mulher ficou 
doente. Não é carga, mas responsabilidade... tudo isso... não vou contar 
minha história, senão não acabo hoje. Vou pincelar. Não me sinto 
fracassado, tenho facilidade de perceber as coisas. Às vezes falo as coisas 
para as pessoas e elas me dizem ‘Como você sabe?’ Tenho facilidade de 
me comunicar. Com jovens não preciso de cinco minutos para me 
comunicar. Eu sempre acho que eu preciso perdoar. Não vejo inimigos 
como oponentes, eu admiro. Vejo ser humano lindo, quando olho para 
cada um vejo Cristo. Ele deu exemplo que precisa perdoar, mesmo se a 
pessoa ainda não fez nada ou se alguém pisa no meu pé, acho que fui eu 
que dei motivo para ela pisar. Deixei de ser camelo, continuo ainda, mas 
sou uma pessoa alegre, introvertido... [Denise o corrige, dizendo 
“Extrovertido”], matero, sabem o que é? Criado no mato. Gosto de usar 
chapéu, estou sempre de chapéu. Característica minha é o chapéu,  da 
roça. Esqueci dele hoje e quando vinha pra cá encontrei uma conhecida no 
ônibus e ela perguntou ‘Cadê o chapéu?’. Toda minha vida eu quis ser 
jornalista. O meu maior sonho é ter diploma de jornalista pendurado na 
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parede. Eu sou informado, leio, leio a Bíblia todo dia, sou evangélico, mas 
não interfiro. No desenho de como as pessoas me vêem... alegre, pessoa 
brincalhona, sempre se mexendo. Aqui também, na faculdade as pessoas 
me dizem isso. 
T: Acha possível mudar? 
DAVI: Mudar acho que é possível... o que queria era o jornalismo. Cuidei 
da família, estou aqui e tenho objetivo. Terminei o colégio e vim pra cá. 
Agora quero terminar e fazer jornalismo, nem que assine o diploma e entre 
no caixão [Davi e Cléo se olham]. 
FÁTIMA: Sou alegre, mas não gosto de me ver no espelho. Quando era 
jovem, queria ser mais velha, ter 70/80 anos, ter cumprido meu caminho, 
uma espécie de fuga... tudo é um desafio para mim. Luto por um objetivo, 
ponho à prova. Por exemplo, aprender computador. Comprei um agora, leio 
as apostilas para saber como usar. Meus filhos... que tem as mais 
atualizadas. Hoje queria ser jovem. Tenho coração, gosto de ajudar, mas 
as pessoas não vêem isso em mim, me vêem normal. Não quero ir 
passear, fico quieta, não me vêem como eu sou. É diferente o que eu sou e 
o que vêem em mim. Queria ser mais dinâmica, mais corajosa. Sei que, se 
tiver que ir para um lugar novo em São Paulo, vou, mas é uma luta 
constante. 
T: Acha que pode mudar? 
FÁTIMA: Acho que sim, só que não sei se dá tempo na câmera... 

 

T interrompe e pede que Fátima conte para o grupo o que havia contado na 

entrevista. 

 
FÁTIMA: Fui procurar emprego nas campanhas políticas para ser 
secretária de um vereador e ele disse que não tinha. Eu perguntei por que, 
se não tinha nenhuma vaga. Ele falou que era por causa da minha idade, 
aparência. Aí, eu voltei lá e ele que queria falar comigo... ele falou que 
tinha alguma coisinha... o vereador me deu uns papéis, me deu um desafio, 
quer ver o resultado. Na terça, vou de novo lá e ele dará outro desafio... é 
uma luta interna muito grande [fala com a voz embargada]. 
CÁSSIA: Muita coisa [chorando]... uma luta... estou tentando... espero 
aprender... entrei na faculdade por isso... eempre trabalhei, fiquei viúva 
cedo... encaminhei todos. Nenhum tem vícios, todos estão trabalhando, 
cuido da minha mãe... continuo assim, queria ser melhor... melhor dentro, 
conhecimento, conhecer mais gente, mas continuo ajudando minha família. 
Mas não consigo me abrir. Tem muita coisa aqui, mas não consigo passar. 
Tanta coisa que fui deixando passar, acho que fui eu. As pessoas me 
vêem... fechada, mas hoje dou mais valor para a vida. Mais valor para o 
tempo. Acho que as pessoas não me vêem assim, queria passar isso e não 
consigo. Não foi ruim o que passei, mas não consigo passar isso para as 
pessoas. 
T: Agora precisamos ir encerrando. Fiquem atentos aos sonhos. Gostaria 
que anotassem num caderninho durante nosso tratamento. Registrar dia, 
sonho, pois é sempre o que está vindo lá de dentro e pode nos ajudar. Por 
favor, deixem os desenhos sobre a mesa e coloquem o nome e a data. 

 

 
2ª Sessão: 10/10/2006 

 

Disposição da sala nessa sessão: 
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1 – MARA; 2 – ANITA; 3 – OLGA; 4 – MARTA; 5 – VAGA; 6 – CÁSSIA; 7 – CLÉO; 8, 9, 10 – 

VAGAS 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• O chegou as 10h40 e preparou a sala. 

• Às 10h50, chegam Cássia e Cléo que já estavam no pátio da universidade 

conversando. Chegam perguntando se são as primeiras. 

• Logo a seguir chegam Mara e Olga. Conversam e incluem a observadora. 

Falam sobre o dia ensolarado e o quanto isso é bom para limpar a casa, passear. 

Olga fala que uma amiga alemã adora o Brasil por isso. Falam também de 

Caldas Novas. Mara, Cléo e Cássia já haviam ido para esses locais.  

• Olga e Anita não vieram na primeira sessão por terem ido ao passeio da 

faculdade. Relatam que foi divertido. Porém, Olga diz que alguns brinquedos 

aquáticos são limitados para sua idade. 

• Cléo diz que ela foi assim mesmo. Ela e o marido ficaram numa fila em que 

só tinham ela e ele de adultos, o resto era criança e que seu neto perguntava: 

“Você vai mesmo, vô?”. 

 
T chegou e a sessão teve início. 

INÍCIO DA SESSÃO 

 

Hoje estão faltando: Davi, Denise e Fátima sem justificativa. Cássia e Cléo 

comentam as faltas e dizem que viram Davi indo embora. Marta chega atrasada. 

T O. 

6 5 4 

mesa 

2 

1 

8 3 

7 

9 

10 
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Comparecem ao grupo hoje: Mara, Olga e Anita pela primeira vez, e Marta, Cléo e Cássia 

pela segunda. 

 

T propõe que as pessoas novas façam os desenhos que os demais tinham feito na 

primeira sessão. Pergunta aos demais participantes se eles aceitam que os novos façam. 

Todos aceitam. Marta [se levanta para sair da sala] diz “Enquanto elas fazem, vou até lá fora 

um pouco”. T pede que todos fiquem, que era importante a presença de todo grupo. Marta 

[demonstrando impaciência] diz: “Só se for rapidinho”. T responde que “Sim, será rapidinho. 

Seria importante que permanecessem aqui”.  

T dá instruções para o primeiro desenho.  

 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM (Os desenhos realizados nesta sessão estão 

reproduzidos em anexo).  

 

 

• Marta tenta puxar assunto, [enquanto três participantes desenham] dizendo a T 

que perguntou para sua filha se ela tinha sido aluna de T. A filha disse que não e 

que talvez fosse de outra turma. T responde “É provável que sim”. 

• Marta novamente interrompe o silêncio e diz a T se ela conhecia o trabalho sobre 

constelação familiar. T responde “Podemos deixar isso para conversarmos 

depois. Elas também precisam de tempo para fazer os desenhos, como vocês 

tiveram”. Marta parece insatisfeita com a atitude e com o fato de não poder sair.  

• Cléo e Cássia estão atentas e interagem sorrindo, comentando alto: “Ah... difícil, 

né?”.  

• Olga diz: “Meu Deus!”. 

• Anita: “Não sei fazer... [fica perplexa olhando para T] O que que eu vou fazer?”. 
 

T dá instruções do segundo desenho. 

 
OLGA: Pode repetir o desenho? 

T: O que vier na cabeça! 

 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM 

 

• Anita fita a terapeuta. 
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• Mara fica quieta, pensativa [mão apoiada na cabeça, na altura da testa], desenha 

só com lápis grafite. 

• Olga e Anita parecem soltas e se divertem com o giz de cera. 

 
T dá as instruções para o terceiro desenho. 

 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM  

 

• As três participantes fazem os desenhos. Cássia e Cléo estão envolvidas.  

• Marta se mantém distante, observando. 

• T, após o término dos desenhos, diz “Contem para nós como vocês se sentiram 

fazendo, quero que vocês comparem o primeiro com o último”. 

 

T abre a discussão sobre os desenhos. 

 
OLGA: Posso falar já? Eu sempre fico com a árvore araucária. Ela é forte, 
reta, pé no chão, queria alçar mais alto. Como as pessoas me vêem... é o 
Chorão! Me identifico com ele. Meus alunos dizem que sou sensível... Acho 
ele bonito, como se esparramam. Como gostaria de ser... Quis fazer um 
pássaro, mas não consegui [ri]. Aí, fiz esta borboleta... queria ser mais livre, 
menos pé no chão... voar de flor em flor. 
ANITA: Vejo sempre a parte alta das pessoas. Fiz essa parte porque as 
pessoas sempre vêem o rosto, eu olho para os olhos das pessoas. Como 
me vejo... alegre, rindo... estou sempre alegre, mesmo que esteja de mau 
humor. Acho que as pessoas não têm nada com isso. Como as pessoas 
me vêem... também alegre... mesma coisa... talvez um pouco diferente, 
mas alegre como gostaria de ser... mais disposta para ajudar. 
MARA: Fiz uma árvore cheia de flores. Gosto de verde, a árvore e eu 
embaixo. No meio, fiz uma borboleta também... incremento as palavras 
dela e acho que queria ser livre, voar... é linda a borboleta. Como as 
pessoas me vêem... alegre! Por mais problemas que eu tenha, estou 
sempre alegre. Não tirei os cachinhos dos desenhos, não gosto, mas as 
pessoas falam dele [refere-se aos próprios cachos]. 
T: Como vocês se sentiram? 
OLGA: Me sinto bem, pensando no que sou, desenhando foi bom. 
ANITA: Como eu me vejo... achei estranho... pensei primeiro como uma 
árvore, mas no fim parti para pessoa mesmo. 
MARA: É estranho você se ver... as pessoas me vêem... é gostoso pensar 
em como as pessoas nos vêem. 
T: E vocês, que já haviam feito os desenhos na semana passada, o que 
sentiram? 
CÁSSIA: Me senti bem... me acho sempre a mesma coisa. Quando estou 
de mau humor, é nítido no meu rosto. Não que eu quero... me sai bem. 

 
T pergunta para as participantes do primeiro encontro [Cléo, Cássia, Marta] se elas 

gostariam de mostrar seus trabalhos para as demais, para se conhecerem melhor. Cássia 

mostra seus desenhos e ri. Marta se apresenta de pé no centro do grupo e diz “Fiz uma 

árvore fechada, mas tenho qualidades, os frutos, dons. Como as pessoas me vêem... mais 
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fechada, menos qualidades... gostaria de ser uma árvore mais aberta, mais livre, ajudar 

mais, pôr em prática as qualidades”. Cléo se apresenta mostrando seus desenhos. 

 
MARA: Você também é artista? [sorri]. 
CLÉO [rindo]: Estar com a minha neta. Estou sempre com ela. Hoje tinha 
que ir buscá-la na escola, mas deixei para outro. Mas é sempre assim. 
Estou sempre com ela, estou aqui com a cabeça lá... estou sempre rindo. 
Ao invés de chorar, eu dou risada... queria ser mais estudada... estudar me 
fez falta... não que seja infeliz por isso, mas fez falta... sou feliz 
envelhecendo, fiz 60 anos ontem. 
T [dirigindo-se às participantes que tinham vindo na primeira sessão e que 
tinham ficado observando]: Como vocês se sentiram observando as demais 
desenhando?  
MARTA: Não me atentei pra isso. 
CLÉO: Me coloquei no lugar delas. 
CÁSSIA: Fiquei pensando no que elas iriam desenhar. 
T: Vamos conversar novamente sobre como vai funcionar o nosso 
tratamento [explicou novamente o contrato]. E agora, vamos definir um 
objetivo. Este trabalho é uma terapia breve, portanto, tem começo e fim... e 
temos um objetivo. O objetivo é o assunto que vamos discutir, o que vamos 
trabalhar, o assunto a ser trabalhado. E, diante do que nós estamos 
apresentando aqui, me parece que o tema é auto-estima. Como é difícil de 
se ver, ser diferente, a árvore que queria ser borboleta, ser mais alegre... 
tudo tem a ver com a auto-estima. Então, o nosso foco a ser trabalhado 
será a auto-estima. Mas o que vocês pensam? O grupo deve decidir. 
Gostaria da opinião de vocês. 
MARTA: Acho importante. 
OLGA: Com auto-estima baixa não consigo ver as coisas bonitas. Já 
quando estou alto astral, tudo é bonito. Se não é assim, tudo é caro, feio... 
eu tenho tendência a me desvalorizar, sempre foi assim. Eu podia ser a 
melhor coisa, acho que poderia ser melhor. Minha filha fala “Você tem 
capacidade”, mas não tem jeito. 
T: Você considera esse tema importante? 
OLGA: Sim, acho. 
MARTA: Mesmo no tratamento com as pessoas, se relacionar mais, mais 
tolerante, com mais tolerância a gente vê mais qualidade. Se a gente tem 
auto-estima boa, vê com condescendência maior. 
MARA: Eu mesma me menosprezo, eu às vezes vou até metade e desisto. 
OLGA: Principalmente, quando se depara com a nossa dificuldade de ler. 
Antigamente, por causa dos meus dentes, em casa diziam que era dente 
de limpar trilho. Aí, quando ia ler, tampava a boca com lenço. Um professor 
percebeu e um dia disse em voz alta pra a classe “Esta menina tem um 
sorriso tão lindo” e eu nunca mais me escondi e nem sabia o porquê, pois 
meus dentes não tinham problema. 
ANITA: Auto-estima elevada consegue resolver melhor as coisas... eu, até 
um tempo atrás, a partir dos meus 40 anos, me libertei... todo mundo fica 
deprimido nessa passagem, mas para mim foi que me libertei... comecei a 
dirigir. Tinha carta, mas não dirigia... nadar... não aprendi, tinha medo, 
agora nado... a única coisa que eu não consegui, mas não é por medo, é 
que não gosto, é computação. Se tiver quem faça pra mim, melhor. Gosto 
das coisas que eu faço, coisinhas manuais. E eu concordo com o tema. 
CÁSSIA: Também concordo... a minha sempre é baixa, melhorei... Para 
mim é melhor, vou me sentir melhor, acho que não tenho capacidade, 
deveria passar por cima. 
CLÉO: Vai ser bom aprender mais, vou lidar melhor com meus familiares, 
vai ser bom. 
T: Alguém acha mais alguma coisa? Então, o foco é auto-estima. Então, 
teremos mais oito sessões sempre às quintas-feiras, das 12h10 às 13h30. 
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Com exceção dos feriados. Aí, combinaremos outro horário. É importante a 
presença de vocês, pois cada um acrescenta algo para o outro. O grupo 
existe com a presença de vocês. É importante que o grupo caminhe junto. 
Um outro ponto é procurar não atrasar. Sei que cada um tem suas 
dificuldades, mas vamos manter o horário. Outra coisa é o sigilo. O grupo é 
aqui! Se vocês querem falar, podem, mas não vamos levar assuntos daqui 
para sala de aula ou lá pra fora. Se vocês quiserem falar entre vocês, são 
assuntos de vocês, mas aqui é um espaço como se fosse sagrado. Temos 
respeito. Lá fora, as coisas podem ser distorcidas, não entendidas e pode 
causar mal entendido, pois o espaço é aqui. A Selma é observadora e 
estará aqui para ajudar a registrar e observar, pois, como vocês sabem, 
este é um trabalho para meu doutorado e preciso desses registros. No 
trabalho, terei todo cuidado com a identificação, seus nomes serão 
preservados.  
MARTA: Ah... só não entendi porque não pode sair. 
T: Você não queria perder tempo ficando sem fazer nada enquanto as 
outras pessoas desenhavam. Você teve a delicadeza de ficar, porque você 
poderia ter dito não e sair. Você é livre, não seria obrigada a ficar, mas 
você é importante no grupo. Todos são importantes aqui, vocês foram 
delicadas,  entenderam e permitiram que as outras vivessem o que vocês 
viveram. Vocês puderam se colocar no lugar do outro. 
CLÉO: Estou adorando... 
ANITA: Tanto que deixou sua neta hoje. 
CLÉO: Tá fazendo bem. 
T: Anita, você falou uma coisa importante, você percebeu que a Cléo, 
quando deixou sua neta hoje, que ela estava se colocando em primeiro 
lugar. 
ANITA: A gente como mãe, porque ainda não sou avó, nunca se coloca em 
primeiro lugar. 
T: Você exercita isso? 
ANITA: Estou tentando... meu marido incentiva... meu filho estava fazendo 
aniversário quando fui para Caldas Novas a semana passada e meu 
marido foi para o Rio... Nunca deixaria ele sozinho no aniversário. 
T: Quantos anos tem seu filho? 
ANITA: Tem 30 anos... bebezinho, né? Minha mãe tem 80 anos e é assim 
comigo também. Você aprende a cuidar dos outros. Várias coisas estou 
fazendo depois dos 40 anos. 
CÁSSIA: Eu também, agora, depois dos 50 anos... não deixo minha filha 
sozinha, me preocupava no que ela ia comer... ela fala “Mãe, pelo amor de 
Deus, eu sei me virar”. Ali, tudo me prendia. Fiquei viúva cedo, me prendia 
com roupa para passar, louça, minha mãe, minha irmã... minha mãe disse, 
quando resolvi fazer faculdade, “Vai fazer faculdade pra que agora? Vai 
gastar um dinheirão”, mas estou conseguindo fazer pra mim e espero fazer 
mais. 
OLGA: Confundia cuidar de mim e egoísmo. Quando trabalhava na 
secretaria, não tinha tempo pra descansar... fui para uma clínica de terapia 
e o médico me disse que eu deveria me preocupar menos com os outros e 
pensar primeiro no meu eu, depois eu, depois eu... ele disse que eu estava 
muito disponível... nessa época, eu tinha cerca de 40 anos. Jesus disse 
“Amai o próximo como a ti mesmo”. Não era só pra amar o outro, mas se 
amar como amamos o outro. Eu não negava nada... hoje não! Se eu não 
quero fazer comida e quero ficar no computador, não faço! Falo “Hoje não 
tem comida, se virem!”. Quando quero costurar, costuro. Temos que 
entender que temos que pensar primeiro em nós. Fui numa festa e 
sentamos eu, minha filha e meu marido numa mesa para oito pessoas, aí 
chegou uma pessoa e disse “Só estão vocês três aqui?”. Essa pessoa 
esperava que nós saíssemos, mas minha filha não deixou, nós ficamos. 
Num outro momento, eu logo iria sair, mas não saí. Pensava nos outros 
primeiro, na escola que trabalhava, não pensava em mim. 



 

 

272

ANITA: Aprendi muito com os filhos. Minha filha é uma bênção, meu filho 
também, mas ela me ensinou a me libertar dessas coisinhas... hoje, ela 
mora numa cidade do interior, nos falamos, trocamos sempre. Me pergunto 
“Será que eu não aprendi mais com ela?”. 
T: Ela tem essa auto-estima? 
ANITA: Sim, se acontecesse como na festa que ela falou, minha filha diria 
“Olha, aqui tem seis lugares”. Ela e meu marido são assim... eu agora 
estou tentando... com a faculdade acho que ajuda. 
OLGA: Faculdade, livros... veja como tratamos os maridos, o meu... eu 
levava água... Tudo na mão... Se eu vejo meu genro lavando louça, eu fico 
incomodada. Minha filha não está nem aí. Eles dividem, mas eu fico assim, 
vai me dando agonia. 
T: Tem vontade de ir lá lavar? 
OLGA: Sim [ri]. 
T: O que vocês pensam? 
CÁSSIA: Eu também... vejo alguém fazendo alguma coisa para mim, já 
pulo a frente para fazer... minha filha fala “Já cuidou da gente, vai se 
divertir” e eu penso que quero, mas ainda eu não consigo... Se tem 
pessoas pra almoçar, eu fico lá preparando. 
CLÉO: Eu já ponho todo mundo pra trabalhar... filha vai fazer isso... tem 
que ajudar... ontem, no meu aniversário, a filha fez carne, eu ajudei, o 
genro o bolo, passa... meu marido também me ajuda... sempre foi assim. 
Ele gosta de peixe, ele gosta de limpar peixe, camarão, depois lava a pia e 
tudo. 
OLGA: Você soube fazer delegar. Acho que fazemos assim porque faz 
parte do perfeccionismo, tudo perfeito... 
MARTA: Se não deixar do meu jeito eu não aceito... não deixo nem fazer... 
se não fica os rabinhos para mim. 
T: Incomoda? 
MARTA: Incomoda porque não aceito, não gosto. Agora a empregada, eu 
deixo... não fico pra ver... deixo ela lá e saio. 
T: Para não ver? 
MARTA: Não, com ela eu concordo. Se eu não gosto, eu falo 
delicadamente. Só não gosto de conversar com elas. 
MARA: Eu já acabo fazendo mais que a empregada, para não falar. Se vou 
num salão de cabeleireira, por exemplo, e não estou gostando, não falo, 
começo a ficar agitada, vermelha, impaciente. 
MARTA: Quando é em você, você não fala? Eu falo! Quando é no outro 
não falo nada porque não sei se a pessoa está gostando, mas quando é 
comigo, falo. Você pode dar uma sugestão delicadamente, você estará 
ajudando... falo “Olha, vamos mudar, desse jeito talvez fique melhor”. Nem 
assim você não fala? [diálogo mantido em direção à Mara]. Outro dia fui 
com minha filha numa instituição. O delegado nos tratou muito bem, mas 
quando chegou um funcionário, ele tratou-o mal na nossa frente. Aí, 
quando o funcionário saiu, eu falei que ele não deveria chamar atenção na 
frente das pessoas. Ele respondeu “A senhora não sabe a rotina daqui”. Aí 
eu pensei “Deixa eu parar, já dei meu recado”. Minha filha falou “Tá vendo, 
não adianta”. Eu acho que adianta sim, quero ajudar a mudar. Na rua perto 
da minha casa também, não tinha nem espaço para as pessoas, de tanto 
material de construção das obras da prefeitura. Quando é a gente, multam! 
Liguei para lá e reclamei. Não daria pra passar e se eu fosse atropelada. 
T: Você dá importância para aquilo que pensa, para sua avaliação, para 
sua crítica? 
MARTA: Porque, às vezes, os superiores não sabem e assim tomam 
providências. Também fui professora e diretora substituta. E também não 
sabia às vezes, mas, quando dava, citava o que estava acontecendo sem 
dar nomes... acho que estava ajudando. 
T: O que vocês acham de dizer o que vocês pensam?. 
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ANITA: Eu tenho dificuldade... em algum momento alguém fala... no caso 
do delegado... eu não falaria... não puxaria a orelha dele...deixaria ele 
resolver sozinho porque ele sabe o que está fazendo. 
CÁSSIA: Eu também não falaria. 
OLGA: Às vezes, a gente passa carão, mas faço minha parte. Se todo 
mundo fizesse um pouquinho pelos carentes, não só esperar. 
ANITA: Eu não conseguiria mesmo me sentindo bem. 
T: Não seria capaz de dizer que se sentiu mal inclusive? 
OLGA: Quando fiz minha graduação, tinha um professor que humilhava 
todos os alunos. Um dia, cheguei atrasada, dava aula, tinha ido numa 
instituição e ainda passado em casa. Quando entrei na sala, ele falou “A 
senhora que entrou, espero que tenha um bom motivo pra chegar 
atrasada”. Fiz de conta que não era comigo... e ele disse de novo. Aí, eu 
pensei “É hoje, ele vai ouvir tudo”. Eu não tinha nada a perder, não 
precisava desse diploma. Eu disse “O senhor, como professor, está muito 
errado. Eu não tenho necessidade deste diploma. Não vou usá-lo. Sou 
professora também e já fui professora de muitos que estão aqui hoje e não 
faço isso”. Ele ficou perplexo e falou baixo com o professor assistente. Aí, 
ele me disse “Nós estamos falando que pena que você não vai atuar como 
profissional, pois seria ótima”. Depois disso, ele mudou. Achei que ele 
fosse me perseguir, mas isso ficou marcado para mim na faculdade. Sabe, 
já aprendi tanto com meus alunos e aqui nesta faculdade é só panelinhas. 
E quando ele chamou minha atenção, eu disse que ele deveria falar aquilo 
para as pessoas que estavam no bar, jogando, fazendo barulho ao invés 
de vir pra aula. 
T: Mas falou, era importante falar e aqui também é importante falar e 
respeitar. 
OLGA: Eu tremia [mostra o queixo], mas parecia calma. 
MARTA: Não fico calma. 
OLGA: Quando a gente engole, faz mal... Fui com minha filha e a 
cachorrinha dela outro dia no shopping e a moça que foi nos servir falou 
para a outra “Tanta gente passando fome”, mas ela não sabe que eu tenho 
dois filhos adotivos. Será que ela tem? Será que ela faz alguma coisa? Não 
disse nada e me fez mal... Quando contei para minha filha na casa dela, 
ela me disse “Porque você não me falou lá?” e respondi “Porque você ia 
fazer escândalo”. 
MARTA: Meu marido também perde a calma e aí fala pra eu falar. 
T: Bem... vamos terminando... 
ANITA: Já? Agora que começou! 
T: O importante é que o grupo já começou a trabalhar, falar das idéias que 
tem. É um risco, mas é importante falar... sentir que fez sua parte... Vamos 
voltar a falar de outras coisas, de outro jeito e seria importante anotar as 
coisas que sentem, seus sonhos... 
CÁSSIA: Tenho dificuldade de lembrar os sonhos.  
T: Lembrem do que falamos aqui, mas o trabalho continua durante a 
semana. Então, se vier uma idéia, um desenho, um sonho... O que é 
importante volta... Então, anotem! Não tem bom ou ruim. Tudo é bom, 
anotem! Bom feriado e até a próxima semana. 
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3ª Sessão: 19/10/2006 

 

• Disposição da sala nessa sessão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – DAVI; 2 – OLGA; 3 – ANITA; 4 – DENISE; 5 – MARTA; 6 – CÁSSIA; 7 – CLÉO; 8 – 

VAZIA; 9 - FÁTIMA 

 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• Após alguns minutos, no início da sessão, Anita muda de lugar, indo sentar na 

cadeira vazia entre Olga e Denise, alegando que ficava com o pescoço torto. 

• Cássia e Cléo chegaram juntas, antes do horário. Conversaram com a 

observadora sobre o tempo feio, a chuva e a falta que o sol faz. 

• Cássia diz “Será que só vai vir nós? Eu tinha pensado em não vir”. Cléo diz “A 

Cássia disse que não veio porque não foi marcado”. Cássia corrige “Ela também 

chama Cássia?”. Cléo diz “Aquela da nossa classe? Não é Cássia?”. Cássia diz 

“Não, é Denise”. Observadora diz “A Lídia avisou da reposição do feriado, não 

lembram?”. Cássia e Cléo dizem “Ah, é sim”. 

• Chega Olga e conversa com elas também, reclama da rampa que subiu para 

chegar na sala. 

• Chega a Terapeuta. 

• Chega Denise e começa conversar, desculpa-se pelo atraso. T responde 

“Estamos iniciando”. Denise diz “Você pode atrasar [para Terapeuta], eu não”. 
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• Chegam Fátima e Anita, desculpam-se pelo atraso e falam do trânsito na rua 

devido à chuva. 

• Davi chega por último [hoje, com chapéu]. 

• A terapeuta dá o termo de consentimento livre e esclarecido para alguns 

participantes que não tinham assinado por falta de documentos. 

• Olga diz: “Tenho um casamento hoje, arrumei o cabelo e com esse tempo estava 

com receio de desmanchar”. 

• Denise diz: “Nunca lembro se o número do meu CIC está correto [levanta-se e 

entrega o documento a T, fica esperando uma confirmação]. Às vezes minha 

letra é bonita, às vezes não. Acho que meu ponto fraco é minha letra. Às vezes, 

está pequena”. 

• Marta chega atrasada e pede desculpas. 

• T dá novamente explicações sobre a necessidade do documento. Marta brinca 

dizendo: “Nós vamos ganhar um cachê?”.  

• Davi  também pede orientações. 

• Enquanto Davi preenche, Olga e Anita conversam entre si. 

• Davi solicita ajuda da T para preencher. Olga comenta em voz alta: “Não guardo 

nem o número do meu celular”. Anita diz: “Não lembro nem do fixo”. 

• Denise diz: “Está dando um sono, este tempo dá sono. Meu médico disse que se 

a gente gosta é bom relaxar uns 20 minutos depois do almoço, mas não dormir”. 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 
T [depois de terminado o preenchimento]: E aí, como passaram? Como se 
sentiram após a sessão da semana passada? 
MARTA: Você diz da última? 
T: Sim, para você foi a segunda sessão. 
MARTA: Bem, você disse para observarmos nossos sonhos. Eu tive alguns 
que não têm nada a ver com o grupo. 
T: Não faz mal. 
MARTA: Um, eu só lembro um pedaço, que tinha um ................ (fala 
incompreensível) mas não dei importância. Tive outros dois. 
T: Você gostaria de contar para o grupo? 
MARTA: Sim. O primeiro sonho foi numa casa, parecia no interior. Meu 
irmão estava, parece, que num sobrado, na sacada com minha netinha 
[Ana] e eu estava lá embaixo. E dizia “Desce, Ana, desce”. Eu via o rosto 
do meu irmão. Falo para ela descer que vai chegar atrasada na escola. O 
segundo sonho... pode falar? 

T – Sim. 
MARTA: Estava numa casa com minha cunhada, esposa do meu irmão. 
Choveu demais e o quintal estava só lama. E eu dizia “Quanta gente na 
casa, essa casa vai ficar imunda!”. Aí, minha cunhada, que estava do lado, 
diz que minha filha [a mãe da Ana] ia chegar.  
T: Quando você teve esses sonhos? 
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MARTA: Foram noites seguidas. Os dois no final da semana passada, 
depois daqui. Eu acordei aliviada. Eu sempre acordo dos meus sonhos e 
sinto alívio porque sei que não vai acontecer isso. 
T: E o que vocês comentam? 
ANITA: Acho que mostra seu espírito de mãe, dona de casa, preocupação 
com a neta, horário, limpeza, organizar as coisas. 
T: Você está dizendo que ela é preocupada com limpeza? 
MARTA: Não tão com limpeza, mas com água no quintal. 
T: Você se preocupa tanto com a limpeza, não era nem uma visita que ia 
chegar, era sua filha. 
ANITA: Acho que ela se preocupava em limpar. Se continuasse o sonho ia 
acabar lavando o quintal 
[todos riem]. 
DAVI: A água era limpa ou suja? 
MARTA: Não queria que a água suja entrasse na casa. 
T: O que você acha? [se dirigindo a Davi]. 
DAVI: Não gosto de água suja. Não é bom sonhar com água suja. Água é 
vida ou morte. Água viva produz vida pras plantas, para os seres humanos. 
Ou seja, água suja ou muita não é boa, as pessoas morrem. A lama não é 
coisa boa. Ainda bem que você acordou rápido, não deixou entrar na casa. 
Eu quando sonho com lama fico mal. 
OLGA: Eu não gosto de sonhar com lama também. 
CLÉO: Eu também não gosto de água com terra, lama. Minha mãe dizia 
que trazia coisa ruim. Posso falar do meu sonho? 
T: Querem comentar mais, ou ela pode falar? 

 

Todos concordam de Cléo falar sobre seu sonho. 

 
CLÉO: Minha vizinha trazia o nenê para eu ver que ele estava grande. Eu 
não sabia se era minha casa ou dela. Ela estava na piscina e a água era 
pálida. Tinha churrasco, carne. E aí, ela pega o menino com o pé cheio de 
areia e esfrega assim [mostra] no meu sofá. Eu pensava “Nossa, essa 
mulher não vai fazer nada, vai deixar ele sujar?”.  

T: O que você sentiu? 
CLÉO: Ai, que alívio! Tive outro... minha tia, que é supercatólica, carola, 
tinha matado o Patrício. Acho que esse era o nome dele. Foi depois que 
ele morreu que eu sonhei. Ela matou, ela era uma dessas pessoas que 
ajuda a matar. Acordei assustada... logo minha tia... meus sonhos são 
assim meio malucos. 
T: Quem não tem sonhos malucos? 
DENISE: Também tive [um sonho]... Foi logo assim que a senhora 
[dirigindo-se a terapeuta] mandou marcar no caderninho... um foi com 
cachorro, mas não me lembrei. 
T: Após nossa primeira sessão?  
DENISE: É... foi com um grupo de pessoas numa casa que era minha. Não 
sei quem eram, mas associava com a minha família, porque são oito 
pessoas e minha família somos em oito: duas filhas, dois genros, três filhos 
e eu. A casa era um sobrado bem bonitinho, tinha plantas... gosto muito de 
plantas. Tinha outra casa atrás, eles não me deixavam entrar, não me 
deram a chave. Era estranho! Eles estavam dentro. Entrei com eles pela 
lateral e eles estavam dentro e eu não. Resolvi dizer que, se eles não me 
dessem a chave, eu ia jogar todas as flores lá de cima. Eu olhava as flores 
da sacada em cima e ninguém fazia nada. Então, subi não sei como. 
Estava cheio de flores “Costela de Adão”, flores enormes, pequenas e eu lá 
de cima, com raiva, comecei tacando as pequenas, esperando que eles 
fizessem alguma coisa. E eles não faziam nada e fui tacando as grandes 
de raiva. 
T: O que você sentiu? 
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DENISE: Muita tristeza. 
T: Você relaciona com o que essa tristeza? 
DENISE: Não sei. 
MARTA: Acho que você ficou angustiada com as plantas. Você gosta e 
está jogando fora. 
OLGA: Você não faria outra coisa? 
T: Vamos exercitar o sonho. Vamos continuar o sonho dela. O que vocês 
fariam? 
OLGA: Gritava, arrombando a porta. 
ANITA: Por que você não foi com eles? 
DENISE: Entrei com eles pela lateral, mas eles não deixaram eu entrar. Aí, 
eu olhava para cima e via as plantas. Eram oito pessoas, não reconhecia, 
mas eram minha família. Eles entraram pela frente e atrás da casa tinha 
um sobrado bonitinho. 
ANITA: Você via alguma coisa? 
DAVI: A chave, a porta fechada, as plantas. Isto tudo é importante. Talvez 
você tenha algo dentro de você que quer jogar fora. Não está abrindo para 
jogar fora, acarretou que ia jogar fora tudo. 
DENISE: A casa não era distante do sobrado... uns cinco metros... eu dizia 
“Se vocês não me derem a chave, jogo as plantas”. Olha que detalhista o 
sonho... eu olhei para cima para ver as plantas. Eu pensava “Já que eles 
não deram, só me resta jogar”. Se eu não acordasse, o que mais eu ia 
jogar? 
T: Vocês comentaram algo importante! Ela gosta de plantas e ela joga o 
que é valioso, e ela jogou. O que isto é para vocês? Ela joga aquilo que é 
valioso para ela. Nos sonhos, vai vir o que vem de dentro e cada um tem 
algo valioso, que vai aparecer com um símbolo. 
CLÉO [interrompe e diz]: Não sei se conto... tive um outro sonho, mas... 
estou pensando se falo... [ri e abaixa a cabeça]. Tenho vergonha. Era 
assim... estava na minha casa e estava com um moço, amigo da minha 
filha. Ele morava junto... para ajudar ele. Aí ele me pedia um abraço. Dizia 
“Sou tão carente” [ri]... mas um abraço de filho [justifica]. 
T: Como se sentiu quando acordou? 
CLÉO: Achei que eu estava agradando. 
DENISE: Carência, tocar, carinho. 
FÁTIMA: Carência, falta de carinho. 
T: Vocês entenderam o abraço de mãe pra filho? 
DAVI: Não. Era mais carência, mais forte. Ele tava querendo e acho que 
ela queria dar. 
DENISE: Nós somos muito carentes, não é porque somos mais velhos... 
ela podia ter continuado. 
T: Você ia continuar? 
DENISE: Eu sou malandra. Já aconteceu de sonhar, acordar, querer 
continuar e nós queremos esse tipo de carinho... Mas por que... da 
malandragem? Sou independente da família, tenho minha casa, pago 
minhas contas, mas a família interfere... a religião deprime, reprime... a 
gente quer dar um abraço, um beijo... 
T: Vamos continuar o sonho... vamos fazer um exercício com o sonho, o 
sonho é dela [Cléo] e já terminou. Agora vamos exercitar. 
OLGA: Não tem a ver com sexo. É isso que ela sentiu. Lá na faculdade, os 
meninos e as meninas me abraçam. Independente de homem ou mulher, é 
gostoso. Tem um menino que eu ajudei na cachoeira, ele escorregou e 
quase caiu e eu segurei. Ele chega, me abraça, brinca comigo. 
ANITA: Ela [Denise] tem um jeito carinhoso, parece que, quando as 
pessoas mostram muito o que elas são, os outros pensam que não 
precisam do que mostra. 
T: Vocês concordam com isso. O que vocês pensam? 
CÁSSIA: Acho que ela é carinhosa com as pessoas... 
DENISE: Ou será que a gente se mostra auto-suficiente? 
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DAVI: Independente de ser homem ou mulher... desde 28 de fevereiro 
deste ano, minha mulher teve um AVC e ninguém sabe o que é carente. 
Não é carente, é carinho. É ver ela viva por dentro e morta por fora. Não é 
só homem. Vocês falaram da mulher, eu tenho sentido falta disso que ela 
falou. 
DENISE: É do ser humano. 
MARTA: Você é viúvo?  
DENISE [e o grupo]: Não, a esposa dele está doente. 
DENISE: A vida é ingrata. 
DAVI: A vida da gente é ingrata! Porque caiu tudo na minha cabeça? Aqui 
na faculdade as pessoas me dão carinho. 
DENISE: Ajuda. 
DAVI: Entrei no cartório eleitoral para trocar o título eleitoral dela, e ali 
contei toda minha história. Aqui é um lugar para a gente se abrir... para 
melhorar você... você vem com chapéu, tenho o espírito na carne. 
T: Vocês mesmos com seus motivos, cada um tem o seu, vocês estão se 
dando importância nesta hora. Estão se dando o direito de partilhar, 
vejam... Ela não ia falar do sonho, porque estava com vergonha. O sonho 
mostra a importância do mundo interno. 
MARTA: É um baú cheio o inconsciente. 
OLGA: Um sótão. 
T: Um pote de ouro. Às vezes, as imagens vêm de forma não 
compreensível. Mas vem a imagem que é importante para nós. Veja [para 
Denise], você atinge os outros se agredindo. Só estou falando o que você 
disse em outras palavras. Que outras maneiras você usaria? 
OLGA: Arrombaria a porta, gritava. 
T: Vocês estão se dando importância. Você tentou [fala para Cléo]. 
DENISE: Parece que corresponder a um carinho é pecado... ela podia ter 
continuado o sonho. 
T: Aí é outra história! 
DAVI: Três sonhos... Vida cotidiana, trólebus. Primeiro, com água... eu via 
várzea... não tinha lama, nem água, ela estava úmida, estava passando por 
ela. Segundo, era um salão grande dançando uma valsa muito gostosa 
com uma pessoa de uns 45 anos. Não sei quem é... Dança, tinha gostado, 
gosto de dançar. No sonho de hoje, eu ia pegar o ônibus. O ponto não era 
ali. Tinha subida, descida muito grande... acordei, tinha preocupação de vir 
aqui, tinha que me preocupar com ela. 
T: O que você sentiu quando acordou? 
DAVI: O segundo, eu não queria que terminasse. O outro, muita 
liberdade... Não queria... 
T: O que vocês pensam? 
DENISE: Andando num lugar espaçoso... espaço. 
ANITA: É onde os homens gostam... jogar futebol no fim de semana. 
DENISE: Estava descalço? 
DAVI: Não me lembro. 
ANITA: Todos deram sensação de liberdade. 
T: É isso que vocês acham? 
OLGA: Acho sensação de liberdade a várzea, a valsa, a relação... 
DENISE: Cuidar de pessoa doente deprime muito. Você podia achar 
alguém para te ajudar... uma senhora. 
DAVI: 70% só eu que ajudo... 30% eu aproveito. Minha filha vem cuidar 
dela pra eu viajar para chácara neste fim de semana. Faço esporte aqui na 
faculdade. 
T: Você está se cuidando dentro dos seus limites. 
DAVI: A religião prende muito a gente. 
DENISE: Se você é uma mulher divorciada, não pode... 
T: Onde está a prisão? 
DENISE: Em nós mesmos, mas é a coisa mais difícil. 
MARTA: Difícil. 
DENISE: Se eu fosse mais nova... 
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T: É assim que vocês pensam? Que a idade impede? 
FÁTIMA: Não... você tem livre arbítrio para ser feliz. O importante é ser 
feliz. 
CLÉO: Importante é ser feliz. 
DAVI: Outro dia, sentei do lado de duas meninas. Uma está se formando 
em perícia. E eu fiz um curso de investigação... investigador particular. Ela 
me deu o e-mail, mas não tenho oportunidade financeira de comprar um 
computador. Se ela me der abertura, vou para cima. 
DENISE: E a gente perde oportunidade. Ela não deu o telefone, só o e-
mail. 
T: Mas é um caminho. 
DENISE: Tem lugares na [rua] Marechal que pode usar computador. 
T: Você faria isso? 
DENISE: Quando me divorciei, tinha 39 anos. Tive duas oportunidades. Um 
viúvo igual a ele e um solteiro que queria casar. Para o homem, é mais 
fácil. Para mulher, é mais complicado. O solteiro queria que eu deixasse 
meus filhos. Eu tinha um filho adolescente na época. O outro se 
preocupava. Com 50 anos, arrumei um namorado... meus filhos ficaram... 
Nossa! Tenho dois casais. Meu filho comprou um telefone... Aí, quando ele 
foi morar na Europa, ele vendeu só porque eu tinha esse namorado. Hoje 
tem um que fica no meu pé lá na igreja, mas eu não quero. 
ANITA: As famílias se impõem nesta hora. Não passo por isso ainda, 
porque tenho marido, mas já vi. 
DAVI: Tenho três filhos... minha filha interfere. 
DENISE: Minha filha mais velha diz agora que eu tinha que arrumar um 
namorado. Aquele da igreja tentou seis anos. Agora desistiu. Tenho muita 
coisa para fazer. Meu filho vem da Europa, quer me levar para lá... Minha 
filha quer que eu vá para o interior, mas isso não é carinho. 
T: Vamos pensar sobre isso. O que acontece quando damos a chave para 
o outro? Quando damos valor à própria vida, a Fátima diz que pode 
readquirir a própria vida.  
FÁTIMA: Se você vai sair, meus filhos falam “Mãe, olha lá, cuidado!”. 
Acham que querem aproveitar de herança. 
T: É fala deles ou é de vocês também? 
MARTA: Vou aos bailes com meu marido. Vejo mulheres, homens 
sozinhos, não vejo má intenção. Querem dançar, se aproximar... pode até 
surgir uma relação.  
FÁTIMA: Para os filhos, eles acham. 
DENISE: Para mim, não sei vocês, mas somos mais reprimidas... acho que 
sou mais velha... é mais difícil. 
T: Difícil é igual a impossível? 
DENISE: É quase isto. Qualquer hora vou fazer isso [baile]... quando eu 
tiver coragem. 
T: Já pensou Fátima? Só pensou? 
FÁTIMA: Sempre estou adiando. Acho que é chato, outra hora tá 
chovendo... sempre achando desculpas. 
DAVI: Aqui tem handball, expressão corporal... vamos dançar no CEU... já 
fomos. 
DENISE: Vou entrar na escola. 
T: Tem ou não tem, o importante é o ir. 
CÁSSIA: É difícil... quero, mas... 
T: Mesmo querendo... 
CÁSSIA: Não tenho mais coragem. 
FÁTIMA: Você vai em uma dança de salão. Eu sou evangélica, eles dizem 
que não podem. Não permitem dançar junto, só separado. Tem uma 
pessoa que sempre me convidou. 
DAVI: Não deixo a religião interferir na minha vida pessoal. Falam que é 
pecado isso... 
T: É pecado? [Murmúrio geral]. 
FÁTIMA: Nesta parte, a igreja é muito errada. 
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OLGA: Fiz dança de salão. Parei porque quebrei o braço. 
T: Lugar tem... Sesc... aqui... alguns tipos de dança... 
ANITA: Na viagem para Caldas Novas, só tinha mulher... dançamos... o 
corpo vai com a dança... eu gosto, meu marido não. 
T: Você gosta? 
ANITA: Até namorar com ele [23 anos], dançava. E agora, depois de tanto 
tempo, ele entrou na escola. Era para ser uma surpresa para mim. Ele faz 
dança de salão lá em São Paulo na hora do almoço dele, sozinho, é 
particular. Ai um dia ele me chamou e disse “Vem cá para fazermos uma 
coisa”. Pensei que fosse mostrar alguma coisa. Aí ele colocou o disco, só 
que ele fez uns passos que eu não sei. Aí a professora dele tinha dito para 
ele que isso iria acontecer, queria que eu fosse com ele, mas São Paulo... 
na hora do almoço... de terça-feira... prefiro vir aqui. Mas a dança fez bem 
para ele, ele se libertou bastante. É diferente o jeito que vê as coisas. Mas 
me agradou porque ele quer dançar, aí foi no meu ritmo. 
T: Ele deu importância para você. Dá para mudar a qualquer hora. Há 
quanto tempo vocês estão casados? 
ANITA: 34 anos. 
MARTA: Já que ele se propôs, vai de sábado. 
ANITA: Você se propõe a fazer coisas e te cobram. Minha mãe tem 94 
anos e minha irmã 74 que fica com ela. Fico com sentimento de perder 
oportunidades de ficar com minha mãe. É um privilégio ter mãe viva com 
esta idade, vou lá todo sábado. 
DENISE: Se eu fosse você ia de sexta na mãe, dava uns beijos e saia com 
o marido no sábado. 
T: Anita trouxe o “ou”... ou a mãe ou o sair com o marido. E a Denise 
mostra o “e”. É possível ver a mãe e  sair com o marido. Denise está 
propondo um outro jeito. 
ANITA: Hoje já digo não vou. 
MARTA: Acho que estas coisas sempre trazem sentimento com a gente. 
Quando minha mãe morreu, ela ficou viúva e cuidou só da gente. É por 
isso que esse sentimento de cuidar é maior. Ela morava no interior, veio 
morar comigo e não deu certo. Foi para meu irmão e não deu certo. Aí, eu 
falei “Vamos para uma Casa de Repouso”. Achei que ela precisava de 
gente perto. Quando estava na Casa de Repouso e eu ia visitar, ela dizia 
“Porque veio, não perca tempo comigo”. Quando eu não ia, ela cobrava 
dizendo “Ora, não precisa vir tanto aqui”. Aí, ela enjoou... tudo ela ficava 
enjoada. Foi para  minha cidade no interior, onde nasci. Quando ela morreu 
eu fiquei com remorso de não trazer para minha casa, mas ela ia ficar 
sozinha na minha casa... todo mundo saia pra trabalhar. Na ocasião tive 
um sonho angustiante e depois tive um muito bonito... estava separada por 
uma parede de vidro, via minha mãe jovem e bem, muito bonita. Meu 
marido disse que este sonho foi uma mensagem para parar de sentir 
remorso, que ela está bem. 
DENISE: Faz tempo? Teve mais sonhos? 
MARTA: Faz 12 anos que ela morreu. Não tenho... parece que depois 
deste melhorou. 
DENISE: Tranqüilizou. 
ANITA: Você se tranqüilizou. 
DENISE: Você fez o que pode. 
MARTA: Pensava... todos saiam o dia inteiro... eu e meus irmãos 
achávamos que ela precisava estar com pessoas. A gente pensa em Casa 
de Repouso... dói na consciência e abandono. 
T: Nós somos duros conosco mesmos, colocando todos em primeiro lugar. 
Quando fazemos escolhas, afastamos outras, porque é incompatível. Não 
dá para tudo estar em primeiro lugar. Como a religião... Deixar algumas 
coisas de lado para ser feliz. Aceitamos, para ficar com a consciência 
tranqüila, ficar no quarto ou quinto lugar. Não tenho solução nenhuma, mas 
a proposta da terapia é sempre nos consultar, perceber o que realmente 
sentimos. É importante o que as pessoas sentem, mas o que eu penso “O 



 

 

281

que vai me fazer bem?”. Tenho que me consultar para ver que tipo de 
acerto fazer... O que vou me permitir fazer. 
OLGA: Aceitar o erro. 
T: Sim, mas eu tentei. Eu também posso estar “mal intencionada”, é 
humano. Por hoje, vamos encerrando. Até a próxima semana. Boa semana 
para todos. 

 

Obs.: Davi ao se despedir, aproxima-se da observadora, que fazia anotações, e diz 

“Jogar charme em cima não é crime”. 

 
4ª Sessão: 26/10/2006 

 

• Disposição da sala nessa sessão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – MARA; 2 – DAVI; 3 – VAZIA; 4 – OLGA; 5 – MARTA; 6 – CÁSSIA; 7 – CLÉO; 8 – 

DENISE; 9 – VAZIA. 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 

Fátima e Anita faltaram. Denise [aproximadamente 5 minutos] e Mara 

[aproximadamente 20 minutos] chegaram atrasadas. 

 
T: Vamos iniciar nossa sessão de hoje. A Anita avisou que não poderá vir 
hoje. Como vocês passaram? 
MARTA: Passei bem apesar dos problemas lá em casa. 
T: Gostaria de dividir com o grupo? 
MARTA: São coisas de família... minha filha está separando, isso envolve 
emocional, financeiro. Minha filha ocupa um cargo de chefia ligado à 
exportação e foi detida por cinco dias. Estão dando em cima de 
exportações... não tínhamos notícias dela. Não pudemos falar com ela, só 
pelo advogado. Foi presa uma batelada de gente junto com ela... a gente 
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fica tão preocupada com estas coisas que nem vê o tempo passar. Parece 
um roldão, mas acredito em Deus. Pego na mão de Deus e vou. 
DENISE: Foi um alívio [refere-se a ter tido notícias]. 
OLGA: A filha de uma amiga também foi presa. Ela nem soube... só depois 
ela viu no jornal. Também foi muito bem tratada. Bloquearam os telefones 
dela também. A filha dela é cliente da minha filha. Minha filha precisa de 
documentos dela e não pode falar com ela. Arrombaram o apartamento 
dela e levaram dinheiro, jóias, aparelhos eletrônicos. Sabem que foi gente 
ligada à polícia, mas não sabem quais. 
MARTA: Na minha filha, não tinham autorização para entrar, mas estavam 
informados. Mesmo sendo autoridade... Eu estou descrente nas instituições 
brasileiras. Foi um período muito tenso. Ela tem uma filha de nove anos. 
Eles pegaram o que estava mais fácil... o chefe dela fugiu. Ela trabalha em 
São Paulo. Ela e o marido estavam saindo cada um com seu carro quando 
a levaram. A menina viu tudo, falamos a verdade para ela. Chamaram 
também um vizinho próximo para assinar como testemunha. 
DAVI: Ih! Aí a coisa pega [referente ao chefe que fugiu]. Ela tá presa só 
para investigação. 
MARTA: Na firma, eles inclusive não estão conseguindo nem trabalhar. 
Pegaram todos os documentos. 
DENISE: Quem foge tem alguma coisa... 
MARTA: Às vezes não... talvez para se proteger. 
DAVI: No caso de um político famoso, foram buscar o filho na fazenda. Ele 
deu carona para os policiais no helicóptero e só algemaram quando chegou 
aqui... O pai falou que só saia da prisão com o filho. Foi feita investigação 
nos bancos do exterior e ninguém achou nada. Ele podia até processar a 
polícia, mas não fez. Ela está sob custódia. Não vão fazer nada. Preso é 
mais perigoso. 
DENISE: Acabou o tempo de tortura. Agora é só investigação. Perdi uma 
pessoa na época da tortura [faz sinal de bater na cabeça], mas agora tem 
os direitos humanos. Vão lá, defendem e os marginais não têm punição. 
DAVI: É diferente... 
T: O que vocês pensam? 
DENISE: Para as crianças tinha que ser diferente. Tem que ter um jeito 
certo para abordar. Meu netinho de sete anos, filho da minha filha, faz 
terapia há dois anos, porque eles foram passar o Natal na praia e foram 
assaltados. Levaram dinheiro... jóias da cunhada da minha filha. Não sei o 
que vai fazer com anel de brilhante na praia. Trancaram todos num 
quartinho nos fundos da casa, aí comeram e foram embora de madrugada. 
O menino foi para terapia porque tinha medo de sair de casa, de ficar em 
casa... ficava grudado na mãe, ficou traumatizado. 
CLÉO: O adulto também. 
MARTA: É uma violência. 

 

Olga fala paralelamente com Marta e o grupo não pode ouvir e participar. T interfere. 

 
T: Divide com a gente Olga. 
OLGA [fala de novo da amiga]: É que arrombaram e até hoje não sabem 
quem foi. 
T [para Cássia]: Gostaria de dizer o que está pensando? Está com o olhar 
tão fixo! 
CÁSSIA: Não... mexe comigo... não vivi isto, mas meu irmão que morreu 
há pouco tempo. Ele sofreu vários assaltos. Isso prejudicou a vida dele... 
Ele tinha uma perua que usava pra trabalhar... levaram e depois de tudo 
isso ele deprimiu e morreu [chora]. 
MARTA: Ele trabalhava com a perua? Lembro, quando eu era criança, e a 
gente respeitava os policiais. Tinha um guarda perto de casa, 
cumprimentava... tínhamos medo, respeito. 
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CÁSSIA: Você vai numa delegacia denunciar e você que acaba sendo 
investigada. 
OLGA: De vítima vira acusada. 
DENISE: Tudo demora! O caso deste moço aí que matou os meninos no 
nordeste... Aqui, em São Paulo, tem muita regalia. Não estou dizendo que 
determinado político é bom, mas é mais bravo. Tem advogado para visitar 
bandido que é pago com dinheiro do tráfico. Filhos de bandido fazendo 
faculdade de Direito com dinheiro do tráfico. 
OLGA: Minha filha é advogada e tinha que defender um bandido perigoso. 
Eles não podem escolher, é distribuído, nem negar. Só em caso de 
afastamento por saúde, eles podem deixar de defender e não ir no 
presídio. Até o juiz ficou com dó dela. Eu rezei! Ela teve que ir até na 
cadeia. Ele era perigoso, assassino. Um outro advogado mais experiente 
deu uma dica para ela não ficar sozinha, levar o carcereiro junto. Aí ela 
tomou o depoimento dele com o carcereiro junto. Aí chamaram ele para 
atender ao telefone e o bandido queria mudar toda a história, desmentiu 
tudo. Aí ela disse que não podia mudar, e aí, por Deus, não é que o cara 
morreu na cadeia... mataram ele.? 
T: Vamos lá, Mara, o que você pensa? 
MARA: Acho um horror, aconteceu com minha irmã. Ela foi defender um 
colega que outros dois meninos ficavam provocando ele. A polícia chegou 
a bater na cara dela. Não sei se ela olhou com olhar de encarar, mas não 
tem jeito. A versão deles é que manda. Quando chegaram na delegacia, 
mandaram ela calar a boca. 
DENISE: Mas são as leis que precisam mudar. Como aquele menino que 
matou aqueles adolescentes, vai sair este ano da Febem, porque completa 
18 anos e apaga tudo. Até nos debates, o Lula falou que as leis precisam 
mudar. 
MARA: Aquele cara da atriz também. 
OLGA: Mas esta lei foi mudada... a mãe dela conseguiu... foi passado para 
crime hediondo, só que o que ocorreu foi antes e a lei não pôde retroagir 
contra o réu, só a favor. 
DENISE: Uma pessoa no interior, assassina, foi estudar Direito e, quando 
foram pegar um caso para estudar, sem saber pegaram o caso dela. 
T: E qual é esse sentimento? Queria que vocês desenhassem esse 
sentimento. 
DENISE: Como desenhar um sentimento de decepção? 
DAVI: Fui assaltado duas vezes com 38 e tudo. Uma vez, encostaram na 
barriga e na outra aqui [mostra outra parte do corpo]. Sofri pressão aqui 
dentro [mostra o peito] pelo marido de uma professora daqui. Ele me 
abordou no estacionamento, disse coisas que não fiz, me ofendeu. 
DENISE: Mas, por quê? 
DAVI: Fui na delegacia fazer um B.O. e o pessoal aqui ficou bravo. O 
delegado disse que fez inquérito, mas depois fui com uma amiga advogada 
e ele fez... melhor... disse que isso dava até inquérito se eu quisesse tocar 
para frente. Aí eu disse que ela tem um filho pra criar e o marido vai perder 
o emprego. Ele [o marido] me peitou e pensei que era ladrão. Falou um 
monte de besteiras que não tinha sentido. Quando vi que a professora tava 
atrás... ela não queria que eu assistisse à aula dela e eu não consigo 
entender o porquê. Não entendi. Falei com a professora. Se eu tava 
armado, eu podia até matar ele. Aí vi que ela ficou aqui escondida e deu 
sinal para ele. Ela não está mais dando aula aqui. Não sei se saiu ou se foi 
mandada embora. Uma professora até veio falar comigo que não entendia 
porque eu não falava com ela, mas ela não queria. 
OLGA: Você discutiu? 
DAVI: Não discuto com ninguém. 
DENISE: O senhor conversava muito na aula? 
DAVI: Não. Fui acusado de tirar foto pornográfica das mulheres. Nem trago 
mais nada para a sala para evitar. 
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T: É isso... estamos falando de vários tipos de violência... de insegurança... 
gostaria que vocês tentassem expressar esses sentimentos no desenho. 
DENISE: Tá difícil. 
T: Por isso mesmo... tentem. 
MARTA: Um símbolo. 
T: Podem fazer juntos ou sozinhas, como quiserem. 
DENISE: Pode não fazer? 
T: Pode. 
MARTA: Aqui não importa a arte [levanta, pega papel, lápis preto e giz de 
cera]. 
OLGA: Pode fazer sozinha? 
T: Sim. 
OLGA: Então vou fazer sozinha. 
DENISE [repete a explicação para Cléo e pergunta para T]: Pode não 
fazer? Pode desenhar? 
T: É para desenhar. 
DENISE: Não entendi, achei que não podia. 

 

Marta conversa baixo com Olga (inaudível). 
 
T: Sempre respeitem a primeira idéia que vier. Não se preocupem com o 
bonito, feio... Vejam como vocês podem pôr no papel o que vocês sentem 
em relação a tudo isso que conversamos. 
DENISE: É para escrever também? 
T: É para desenhar. 
DENISE: Mas pode escrever no desenho? 
T: Se você quiser! 

 

OBSERVAÇÕES ENQUANTO DESENHAM (Os desenhos realizados nesta sessão estão 

reproduzidos em anexo).  

 

• Cléo e Cássia parecem pouco à vontade. Cássia sorri para a observadora. Marta 

parece compenetrada como Denise. 

• Olga parece envolvida com o desenho, pinta meio sorrindo. 

• Davi parece “excitado” ao desenhar. 

• Mara pensativa. 

• Olga, Davi e Marta aceitaram prontamente o trabalho. Cássia, Cléo e Denise 

demoraram mais para iniciar. 

 
CÁSSIA [comenta alto]: Não estou conseguindo nada, meu cérebro 
pensa... mas me expressar é difícil. 
CLÉO: O meu tá ficando feio. 
DENISE: Ai... bem... vai analisar outras coisas, não o desenho. 
T: Quem quer falar? Quer falar Denise? 
DENISE: Minha idéia é como está o mundo aí fora, a violência. Primeira 
parte, depressão... A outra pessoa chateada com raiva. A segunda parte, 
carro sem lei, sem autoridade. Terceira parte, violência, arma, arma fria. 
Quarta parte, como as crianças são diminuídas, não falam palavras boas 
para elas. 
T: O que sentiu? 
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DENISE: Mal, recentemente aconteceu comigo. Sigo uma moça na favela 
pelo trabalho social que faço. Vou seguindo a vida dela. Ela tem uma casa 
que o pai deixou num terreno quase caindo aos pedaços. Tem gente que 
construiu umas casinhas. Ela mora num barraco com as crianças. Fui lá 
outro dia... o chão tava forrado de roupa que ela ganha... passava gato, 
cachorro, os filhos [oito] estão com sarna, ela esta grávida. Fico revoltada. 
No outro dia, entrei no ônibus, uma moça levantou e deu lugar para eu 
sentar. Aí um garoto subiu correndo para sentar. Aí eu sentei, porque ele é 
mais jovem e pode ficar de pé. O pai vira e diz “Esperto como você, só tem 
que dar nisso...”. Pensei... criança pode ficar de pé... Fiquei decepcionada! 
Acho que esse homem devia ser mais doce, falar coisas boas para as 
crianças crescerem com dignidade. Jamais diminuir uma criança, isso não 
é bom. Dói isso. 
OLGA: Fiz uma casa... nossa casa é uma prisão. Quem tem casa de praia, 
que tem jardim aberto, tem que pôr grade em todo lugar. O carro tem que 
ter vidro escuro, ficar fechado, e a gente de cabelo em pé, chorando e 
triste. E não é isso que a gente quer. Ainda hoje, que tá calor, vinha para 
cá no carro com os vidros abertos. Depois, pensei “Que louca!”. Na praia, 
outro dia, estava dando uma volta e tem uma... e tem uma casa linda com 
jardim e a entrada toda de grade. Sem segurança... é a pior coisa... falta 
liberdade. Em uma cidade do interior, vi casas com portas, janelas abertas. 
Quando podemos fazer isso aqui? 
MARTA: Cara feia, emburrada, chorando, um buraco. Escrevi... O que 
fazer para termos mais segurança? Esperança? Onde está nossa fé? Um 
buraco com lama e serpentes no fundo. 
T [direcionada à Marta]: Foi difícil para você a experiência com sua filha... 
por isso foi importante ter falado. O que você pensou? 
MARTA: Fiquei pensando um monte de coisa. 
DAVI: Tenho um amigo que deixa toca-fita no carro e nunca foi roubado. 
Tudo é psicológico! Quanto mais fechado, mais o bandido acha que pode 
ter coisas para entrar. Outro deixa carro aberto com tudo dentro... material 
de trabalho, mala de ferramentas e nunca pegou nada. 
OLGA: Aconteceu comigo isto, eu cheguei em casa cansada, subi, meu 
marido chegou e deixou a porta aberta, não me viu. No meio da noite, 
acordei com falatório embaixo da minha janela do quarto. Era minha sogra 
e meu vizinho. Acharam estranha a casa aberta e foram lá. 
T: Escancarada? 
OLGA [rindo]: É. Naquela noite roubaram quatro casas na região. Eu 
morava ali perto do centro, não sei como não entraram. 
CLÉO [brinca com Olga]: Acharam que já tinha sido roubada! 
OLGA: Meu filho também. Quando foram construir, deixaram o carro do 
outro lado da rua. Quando foi descer de noite, deixou o carro aberto e 
ainda deixou cair na rua, do lado do carro, todos os documentos. No dia 
seguinte cedo, a polícia liga em casa e me diz que acharam o carro 
roubado do meu filho. Eu ria, porque via o carro pela janela. Fui até lá para 
buscar [todos riem]. 
DAVI: Fiz uma nuvem, um raio e uma árvore partida no meio. Quando nós 
estava falando do psicológico, eu senti. Eu vejo assim como um raio que 
surge dentro da gente, como o menino que precisa de tratamento. Então, a 
parte psicológica não agüenta a maior violência [fala violença]. E mais 
violência é quem tirou 50% do meu dinheiro da aposentadoria. 
DENISE: Sabe por quê? Porque os bilionários não pagam imposto. Não sei 
como eles fazem, aí eles tiram de nós.  
DAVI: Têm vários tipos de aposentadoria. A minha é judiciária. 
DENISE: Tem alguma coisa errada aí... 
DAVI: Roubar daquilo que eu poderia estar desfrutando, viajar... Os 
políticos, depois, dão dois bancos para você viajar... queria poder pagar. 
DENISE: Vem com cesta básica... 
T: Quem mais quer comentar? 
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MARTA: As pessoas que te assaltam também não têm culpa se nos 
fechamos, ficamos com isso aqui [mostra como se tivesse a cabeça cheia] 
e não resolve. As pessoas que têm autoridade maior, políticos, têm que 
trabalhar com a cabeça dessas pessoas, desses jovens. Se a gente se 
fecha, a gente se agride, porque eles não têm culpa. 
CÁSSIA: Não consegui. 
T: É tão grande a revolta que não tem como passar para o papel? 
DENISE: Sem saída. 
CÁSSIA: É [mostra que deixou a folha em branco]... é. 
CLÉO: O pior é quando é dentro de casa [chora]. Quando tem na família e 
a gente não espera fazer isso [Pára e abaixa a cabeça]. 
T: Quer comentar? 
CLÉO: Fizeram com meu filho, é dor demais... é dor muito grande [chora], 
agora não dá. 
DENISE: Fala! Diminui sua dor. Eu também tenho filhos... 
T: Aqui você pode falar... descarregar... 
CLÉO: É difícil, sou chorona... Meu filho vendeu a casa que nós demos 
para ele, pegou o dinheiro da indenização dele e montou um negócio. 
Ficou sócio com meu cunhado. Ele foi pondo dinheiro, pondo dinheiro e 
quando acabou, meu cunhado largou ele sozinho. Acabou com tudo, 
perdeu tudo... é duro... Ele veio morar com nós, ainda bem que podemos! 
Meu marido tem 65 anos, trabalha, dá pena perder o que fizemos com 
sacrifício... fazer isso com o dinheiro da gente... fiquei revoltada com a 
minha irmã, ela me disse “Não vamos pagar”. Mas eu cobro, não quero 
perder. Não é justo! Acho que dívida é dívida e tem que ser paga, nem que 
seja dez, cinqüenta. Mas não quero perder a amizade dela. Ela está sem 
graça. Eu vou lá... tenho saudade dela, das crianças. 
T: Junto com a mágoa, tem amor. 
CLÉO: É. 
MARTA: Não pode perder mesmo amizade. 
OLGA: Não deve mesmo. 
T: O que você fez foi de coração? 
CLÉO: Foi. Minha filha fala “Deixa pra lá, ela não tem jeito”. Outro dia, fui 
na minha outra irmã e deixei o carro na frente. Se ela visse, podia não 
entrar, mas têm outros iguais. Aí me escondi. Aí não tinha jeito... Quando 
ela me viu, ficou meio sem jeito. Eu cobro, tem que pagar! Não precisa ser 
tudo, mas tem. Ela não se conforma, mas é do meu filho. Ele tem duas 
filhas, é para elas. 
T: Isso está dentro de nós... é importante ver o que está nas nossas mãos, 
o que podemos fazer... o que é possível fazer que nos dê paz. 
OLGA: Quando me separei, me aproximei de tanta gente... gente que não 
via há muito tempo, as pessoas me falavam “Que coragem! Você teve 
coragem de romper”. Vi que tinha muita gente como eu, mas não falava. 
Tinha outra que também se separou, mas não falou para ninguém, todo 
mundo já sabia. Eu partilhei! Falava tanto que até fiquei sem voz. Falei com 
gente que há tempos não falava, inclusive com uma amiga casada com um 
estrangeiro que me ajudava muito na escola. 
T: Há quanto tempo foi isso? 
OLGA: 15 anos. 
T: Tudo está gravado, a gente não esquece. 
OLGA: Tanta gente... todo mundo que batia na minha porta entrava, até 
uma mulher de outra religião diferente da minha. Ela foi um doce... era 
psicóloga, me ouviu... conheci o marido. Durante um ano fiz terapia de 
graça. Ela ia na minha casa e eu desabafava. Chovia gente. Me mandavam 
flores. 
DENISE: Fez da dor uma terapia. Para esquecer é difícil. 
OLGA: Não dá, é parte. 
T: Está tudo registrado dentro de nós... 
OLGA [fala para Cléo]: Você fica tranqüila... vai ter volta. Tinha um 
conhecido que ajudava todo mundo e, quando foi mandado embora, foi 
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pedir participação de rendas da família. Aí disseram “Mas este dinheiro não 
dá para duas famílias”. Aí ele desistiu, montou um negócio e enriqueceu. 
Fica tranqüila, tem volta. 
CLÉO: Meu marido trabalhava numa indústria há 35 anos, meu cunhado e 
o irmão convidaram para ser sócio numa cidade do interior. Fomos, 
compramos até um apartamento, mas tivemos que devolver, porque não 
tínhamos mais dinheiro. Ainda bem que não vendemos a casa aqui. 
Alugamos uma casa, a casa vizinha da minha cunhada tava para alugar e 
ela não avisou. Cunhada... Meu marido foi passado para trás... passaram a 
perna nele. É muito duro! Não é o dinheiro, é a traição. 
T: E você Mara, o que diz? 
MARA: Não sei passar... fiz [desenhou] uma mulher chorando. A gente só 
chora por revolta, medo... Pessoa com lágrimas. 
T: Vocês vejam... as dores são diferentes, mas são todas dores. As causas 
e a gravidade são diferentes, mas são todas dores. Hoje nós conseguimos 
falar [direcionada para Marta], você pôde dividir com os outros seus 
sentimentos. E um dos sentimentos foi a impotência diante da injustiça, da 
traição. Concordo com seu raio [direcionada para Davi] que parte, que 
machuca, mas não podemos perder de vista que sempre temos alguma 
coisa nas nossas mãos. Precisamos descobrir o que está nas nossas 
mãos... o que cada um pode fazer dentro do seu jeito de ser. 
MARTA: Começar por quem está do seu lado. 
T: Eu começaria antes. 
MARTA: Primeiro eu. 
T: Isso... você colocou sua dor... você encontrou um jeito de estar próxima 
à sua filha. Vamos dividir, isso alivia... não resolve, mas alivia. Que bom 
que vocês conseguiram partilhar os sentimentos que vocês trouxeram... 
medo, dor pela injustiça na família... que ficam maiores quando ficam 
dentro. Precisamos encerrar. 
DENISE: Tem uma coisa que aconteceu comigo esta semana e gostaria de 
falar para vocês. Gostaria que vocês me dessem opinião. 
DAVI: E eu tenho um sonho quentinho... 
DENISE [comenta]: Quentinho... 
T: Bom fim de semana e até a próxima semana na quarta, porque quinta-
feira é feriado. 
MARTA [se justifica]: Não vou poder vir. Viajo cedo! Não tem outro dia? 

 

O grupo já tinha optado pela quarta-feira. 

 

5ª Sessão: 01/11/2006 

 

• Disposição da sala nessa sessão: 
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       1 – VAZIA; 2 – FÁTIMA; 3 – CLÉO; 4, 5, 6 – VAZIAS; 7 – OLGA; 8 – VAZIA; 9 –DAVI; 

10 – VAZIA. 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• Marta, Anita, Denise, Mara e Cássia faltaram. Davi, Fátima, Olga e Cléo 

compareceram à sessão. 

• T cumprimenta o grupo. 

• Olga avisa que Anita não vem porque viajou com a filha. 

• Cléo avisa que Cássia não vem porque ficou com o neto. 

• Davi chega nesse momento [15 minutos atrasado]. 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 
OLGA: A Elaine fez contato com você? Ela estava com conjuntivite e 
depois com gripe e achou que que não poderia vir.  
T: Acho difícil entrar agora, o grupo já está formado e a entrada agora não 
seria bom nem pra ela, nem para o grupo. O que vocês acham disto? as 
faltas? 
OLGA: Acho que não é bom, porque se é para fazer uma coisa tem que 
levar direitinho e prejudica o seu trabalho [a tese]. Porque aqui não tem 
uma seqüência como na aula. Vai surgindo com a experiência de cada um. 
Não dá para ligar e falar o que deu hoje, como nas aulas.  
T: Vocês se sentem como a Olga? 
FÁTIMA: Eu não vim na semana passada porque não estava bem 
psicologicamente, e não deu nem para avisar porque foi por volta das 12h” 
[Fala com a voz alterada]. 
CLÉO: Se for ver... nunca a gente vem porque cada um tem seus motivos. 
Eu também não podia... estou com meu sobrinho de cinco anos e minha 
neta de quatro anos... larguei eles lá e vim.  
DAVI: Água passada não move moinho. É passado, não tem como trazer 
passado... falar... acho que pode, mas ficar falando, remoendo. Eu deixo 
tudo pronto para vir. Hoje minha filha fica com ela [a esposa]. Ela se 
ofereceu e disse “Pai, quando você for, eu fico com a mãe”. Ela sabe que 
de quarta é sagrado para mim.  
T: Está tudo dentro do que vocês propõem. Não é mesmo como aula. As 
coisas vêm surgindo como cada um aproveita, mas não dá para contar. 
Não há prejuízo nem para quem vem, nem para quem não vem. Voltando 
ao ponto que estamos desde o início trabalhando... vamos pensar... Qual é 
meu projeto de crescimento e desenvolvimento pessoal? Cada um vem 
aproveitando de um jeito. É um grupo, não há prejuízos. Vamos trabalhar 
com quem está aqui, mesmo duas pessoas é um grupo... não sabemos 
como seria com o grupo todo. E... mesmo quem faltou, avisou. Avisou 
porque é importante. Às vezes temos que fazer escolhas. 
FÁTIMA: Tem que levar a sério. 
T: O principal compromisso é com você... o compromisso é consigo 
próprio. 
FÁTIMA: Tem uma pessoa fazendo serviço em casa. Fiquei nervosa e não 
conseguia pegar o carro. Mandei embora e ele não ia. Pensei “O que vou 
fazer agora com esse homem? Ele é de idade, não faz o que eu peço e 



 

 

289

não queria ir embora. Não quer sair daí. Eu sempre administrei a casa, 
reforma”. 
T: Isto. Você tem o poder para administrar suas coisas. Você é a dona da 
casa e acabou perdendo sua terapia porque deixou outra pessoa decidir. 
Como vocês lidam com isso? 
OLGA: Eu vivi um caso assim ao contrário. Fui professora e sempre fui 
muito severa. Os alunos falam isso também. E tive um aluno, 
engraçadinho, que foi tomando liberdade comigo e quando vi ele estava 
falando palavrão e eu perdi a rédea, não tinha como dominar. Ainda bem 
que os outros não entraram na dele. E na escola não podemos dar nota por 
disciplina. Não sabia como me livrar dele no outro ano. Aí ele foi embora da 
escola, se não eu ia fugir de pegar a classe dele. 
T: Que características suas impediram de controlar, de perder as rédeas? 
OLGA: Não sei. Ele foi falando, me envolvendo... Onde moro também... 
tem seis apartamentos. O de cima do meu tem uma família que o rapaz 
paga quanto e quando quer. Já rateamos os gastos e ele só paga o que 
usa... Luz, água... E o que é referente ao prédio nos dividimos com os 
outros apartamentos. O síndico não sabe mais o que fazer. Fui [síndica] 
por quatro anos. Ele é uma pessoa interessante, fala bem. Eu fazia o 
balancete e eu pagava a parte dele com o dinheiro que recebia da escola. 
Quando eu ouvia ele chegar de madrugada, uma, uma e meia fazendo 
barulho... sem se preocupar... 
T: Pagava a parte dele? 
OLGA: É. Chegava dos shows, trabalhava com essas coisas. Aí ele vinha 
todo meigo, vem deixar o cheque e o cheque volta. Agora é outra síndica, 
ele vem... beija todo mundo, mas não paga. A gente vê, eles viajam, dão 
festas, roupas bonitas, tinham ido viajar para uma pousada e devendo. E 
não tem nem como fazer mais. Isso cansa a beleza da gente. Que nem ela 
[refere-se à Fátima], é dona da casa e ele [o pintor] não vai embora. 
FÁTIMA: Falei “Você pega os quartos e vai pintando, descendo até a sala, 
assim eu tinha lugar para ficar”, mas não... eu descia, ele descia... se fico 
no quarto, ele vem, bate e diz que vai fazer retoque. Eu disse para ele 
parar, deixar tudo como está e ir embora, mas ele falou que não vai, que 
veio pra pintar e vai fazer como ele quer. 
CLÉO: Na minha casa contratei para pintar, ele veio. Chegou sem nada e 
quando saiu estava com uma sacola cheia... me levou tudo... toalha, 
gravata, abotoadura que meu marido ganhou em comemoração da 
empresa, coisa de ouro. Eu tinha feito aniversário, as coisas que eu 
ganhei... toalhas, essas coisas. Tinha tirado as coisas do guarda-roupa 
para ficar mais leve para puxar. Eu percebi. 
OLGA e DAVI: E você não falou nada? 
CLÉO: Não... estava sozinha. Meu marido trabalha em outra cidade, fiquei 
com medo. E, no dia seguinte, ele voltou e não pude mandar embora, eu 
sozinha... que é que eu vou fazer com esse homem... 
FÁTIMA: Chamei meu filho enquanto ele foi comprar cigarro. Quando 
voltou meu filho falou “Sr. José, vai terminar o retoque” e ele respondeu 
“Quando eu quero”. 
DAVI: Como o homem se aproveita das mulheres... porque se fosse um 
homem saía à força. Você tá pagando...  
T [para Davi]: Como você faria? 
DAVI: Eu tô pagando você. O meu dinheiro está saindo da bolsa da sua 
mulher, dos seus filhos? Não, eu que pago. Eu faria assim. Acho que ele 
está se aproveitando da fragilidade da mulher. Na hora de receber, ele 
recebe no dia, certo? 
FÁTIMA: Pago. 
CLÉO: Fico sozinha. É difícil ter alguém em casa. 
FÁTIMA: Eu fico nua com meu filho quando estou no banho, mas com este 
homem... como fazer? 
DAVI: Tem que fazer pressão. Fazer B.O. e pega duas testemunhas. Aí ele 
é chamado. 
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Cléo ia falar e Davi interrompe. 

 
DAVI: Mas o B.O. é uma proteção. O delegado pega ele, como no caso da 
professora daqui que eu contei pra vocês. O delegado falou para ele que 
não interessa o que ele falou. O B.O.... a partir da segunda vez ele pode ir 
preso. 
T: Fala Cléo. 
CLÉO: Ele roubou, fiquei com medo dele e ele se vingar, pegar um filho, 
alguma coisa. 
DAVI: Qualquer coisa que acontece, ele é o suspeito. O B.O. protege você. 
CLÉO: Meu filho tem um amigo “preto”, veio na minha casa com um outro 
amigo dele e ele levou um rádio do meu filho. Falei para meu filho não 
trazer mais este amigo aqui. Foi a primeira vez que vem. Também não falei 
nada com medo. 
T: Ele é adulto? 
CLÉO: É. 
OLGA: Eu tive, não sei como fiz isso, uma empregada que foi indicada por 
uma outra que já trabalhou comigo muito tempo. Eu gosto de verde...fui pôr 
um vestido verde... tinha um lenço verde, não achei, maquiagem remexida, 
me deu uma coisa. Fui até na casa da menina que indicou e pedi o 
endereço dela, o casal foi comigo. Era no meio do mato... longe do centro. 
Fui falar com a mãe dela. Conforme nós batemos, vi que ela correu, tava 
com meu lenço na cabeça. Primeiro, fiz meio “Que lugar lindo”. Ela não 
queria deixar que eu visse a filha... mas eu falei “Vim falar da sua filha, é 
meu procedimento”. A mãe falou que ela ia devolver e eu disse “Mas sem 
pedir, ela pegou”. A mulher pegou a bolsa da filha e virou. Caiu coisa que 
eu nem tinha dado falta ainda. Na minha casa tem muita coisinha. Eu falei 
“Vou pagar o que ela trabalhou na minha casa e, se estiver faltando algo 
ela vai ver só na polícia”. Mas não sei como fiz isso... ainda levei meu filho 
junto, pequeno. 
T: Como você faria hoje? 
OLGA: Mandaria embora! Diria que não estou podendo pagar. 
T: Não deixaria ficar? 
OLGA: De jeito nenhum! Por causa disto, tinha uma que vinha com uma 
mala deste tamanho [mostra com os braços abertos, grande]... vi uns 
fiozinhos de alho e pensei “Se não fiz comida, como isto está aqui?”. Olhei 
na mala dela e vi. Tava forrada de alho. Mandei embora. Falei para ela 
“Olha, Ana, estou apertada, não dá mais para te pagar”. É complicado 
agredir. Minha cunhada... minha sogra acharam ruim porque ela também 
trabalhava para elas. Elas falaram “Por causa de uns dentes de alho...”. 
Mas é pelo princípio. Quem faz isso, faz mais. Depois minha cunhada 
reclamou que sumiram uns casacos dela e ela falava que colocava no 
varal. Como na casa dela o quintal dava pra rua, a empregada falava que 
quem passava roubava. Uma outra roubava dinheiro... Marquei as notas... 
tinha vários valores. Meu marido e eu não estávamos em casa, ficou minha 
tia. Coloquei as notas e falei que me avisasse na primeira que faltasse. 
CLÉO: É perigoso. 
FÁTIMA: É. 
OLGA: Eu disse “Tá faltando uma nota de cinco”. Ela disse que tinha uma 
igual que trouxe para comprar carne. Da minha cunhada, sogra, filha, 
roubava lingerie. Esta eu fiz questão e consegui provar. Não é pela coisa 
em si, é pela ação. Acho desaforo. Tenho empregada 30 anos... cuidou dos 
meus filhos e nunca me pediu um centavo. É confiança, falei para meu ex-
marido “Perdeu, perdeu! Não existe confiança pela metade”. Nesse ponto 
sou inflexível. 
FÁTIMA: É mesmo! Confiança... meu genro... trato como filho desde que 
casou. Chega na minha casa, abre a geladeira, pega o chá do meu filho. 
Estou casada há 29 anos e nunca abri a geladeira da minha sogra. 
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OLGA: Meu também... respeita... pede... “Posso entrar no seu quarto para 
pegar, por exemplo, alguma coisa?” Guardo rolos de papel higiênico no 
armário do banheiro do meu quarto e acabou o do outro banheiro. Ele veio, 
pediu licença se podia entrar para pegar o papel. 
T: É... eu queria pensar em dois pontos. Primeiro, nosso medo faz a gente 
se sentir pequeno e o outro grande. 
OLGA: Pequeno e desgostoso. 
T: E o outro ponto é a dificuldade de lidar com a nossa agressividade. 
Você, na época, foi na casa da empregada... hoje, faria diferente? Mas 
você [dirige-se a Olga] colocaria a pessoa para fora? Falo da nossa 
assertividade. Essa palavra é nova ainda. Falo de ser séria, afirmativa... de 
se colocar de forma firme. Temos dificuldade  de ser assertivos... 
DAVI: O chinês responde pergunta com duas palavras. Eu era zelador, 
entrava na casa do cara, abria para a empregada dele. Não sou obcecado 
por dinheiro... 10, 1.000, tudo igual para mim. Ele tinha jóias, dinheiro. Um 
dia ele chegou e me disse “Sumiu uma correntinha de ouro”. Eu falei “Você 
está me acusando? Acha que fui eu?” e ele falou “Não”. A desconfiança 
dele eu já arrebatei por aí. Hoje a pessoa trabalha, vê o que não pode 
comprar, vira tentação, se pedir... o bandido não entra na casa porque 
sabe o que tem. A empregada dá informações, eles têm informação. 
T: Nós estamos falando de casos de pessoas que nós permitimos, não são 
ladrões. Que características nossas permitem que entrem? 
FÁTIMA: Fraqueza... minha... eu pensei que... falaram “Você não pode 
desafiar ele”. Depois que ela falou, desci, fiz um café - café da paz - levei 
para ele e perguntei “Tá bom?”. Ele nem respondeu... me senti eu a 
contratada... eu não agredi. 
T: O que será que faltou para ele levar você a sério? 
FÁTIMA: Não sei. Não faço a mínima idéia. 
T [para o grupo]: O que faltou? 
OLGA: Talvez a mansidão dela. Meu cunhado veio gritar comigo uma vez 
e gritei mais alto. Até hoje ele me respeita. 
T: Você se deu importância. 
OLGA: Tive uma escola de inglês... e tinha um senhor que já chegava 
gritando com a secretária. Um dia, minha sócia fez um comunicado e ele 
não gostou. Veio já brigando. Cheguei e disse “Sr. Antonio”. Aí eu me 
colocava como dona da escola. 
T: Você se colocava como dona da escola, não é? 
OLGA: Eu era a dona da escola. Aí ele ficou mais manso. Ele já vinha com 
mais jeito. 
T: Há outro jeito de você dizer que é a dona da situação?  
OLGA: Às vezes grito, às vezes não. 
T: Que outros jeitos? 
FÁTIMA: Fala mansinho, atitude definitiva. 
T: Não foi definitiva, Fátima? 
FÁTIMA: O senhor fez esta parte... agora quero que faça a outra. 
OLGA: O senhor não está fazendo como eu quero, então vou pagar outro 
para fazer como eu quero. 
T: Você está dizendo para pôr os papéis em ordem... quem é o dono... 
quem é o funcionário. 
OLGA: Estou pedindo para fazer assim, se você não faz, vai embora. 
CLÉO: Comigo também. 
FÁTIMA: É o segundo pintor em seis meses. O outro pegou o dinheiro, R$ 
978,00 e foi embora. Levou até as tintas. Eu pedi na prefeitura indicação 
porque eles pintam os prédios da prefeitura... e quando ele tava 
começando apareceu um trabalho maior e ele foi embora. Faltei no começo 
do ano por isso ia pintar por fora, e agora este... 
DAVI: Que tamanho é sua casa? Ele ia pintar... quantos cômodos têm? 
Porque eu já pintei casa junto com outros e quando eles têm serviço 
grande, eles larga... Você não tem que pagar esses porque vai embora. 
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OLGA: Temos problema com pintor. Um não pagava os ajudantes. Uma 
parte já tinha pago, recolhemos R$ 3.500,00 para ele. Ele não ia pagar as 
tintas e o serviço ficava em R$ 13.000,00. Ele pôs a peãozada pra 
trabalhar e ficou uns dias... ele só ficava no celular e depois reclamava. Ele 
não pagava. Aí eu disse para ele “Não quero essa gente aqui cobrando. Eu 
vou pagar eles”. Paguei os coitados e falei “Para você não tem dinheiro” e 
acabamos a história assim. 
FÁTIMA: Este... assim... pegou as tintas e foi pintar a EMEI. Fui lá e cobrei 
minhas tintas e o dinheiro. Ele falou “Oi, meu amor”. Eu disse “Pare com 
essa liberdade! Quero falar de dinheiro e das tintas”. Eu também vou na 
prefeitura, no mesmo lugar que indicaram, para reclamar. Mas acabei não 
indo para não prejudicar. Eu tinha feito o depósito que ele pediu na conta 
de uma loja. Falei na frente dos pais do dono da loja “Será que é um carma 
com esses pintores?”. 
OLGA: Tudo tem que ser com recibo, se não você paga duas vezes. 
T: Você viu o pintor retirando as tintas? Olha o que você falou... você disse 
que acabou não indo reclamar para não prejudicá-lo... entre mim e ele... eu 
me prejudico. Quem é mais importante: eu ou o outro? 
OLGA: Acontece isso porque respeitamos mais o outro. Um carteiro, uma 
vez, que eu respeitava muito... pedi a ele se havia trazido o Diário Oficial e 
nada. Meu marido tinha ido para um outro país... E nada de 
correspondência dele. Depois de um tempo ele ligou, se comunicou e 
disse: “O que está acontecendo? Você não responde às cartas?”. E eu não 
recebi nenhuma. Quando voltou, fomos no Correio reclamar. Ele tinha 
mandado cartão, carta, Diário Oficial... No Correio, falaram que haviam 
recebido várias reclamações desse carteiro. Ele foi despedido. Depois de 
dois dias, esse carteiro veio em casa, trouxe as cartas e cartões cheios de 
barro e disse “É isso que vocês querem?”. Ele havia jogado fora num 
quintal. A gente pensa que é um coitado, pai de família... mas que trabalhe 
direito. Ele foi mandado embora por nossa reclamação. Trabalhei 26 anos, 
nunca tive um pedido de revisão de provas, sempre trabalhei direitinho. 
T: Dá para a gente relacionar com as sessões passadas. Se trabalho de 
forma justa, recebo justo. Ser correto, ser mais justo comigo. Deixo a 
pessoa me roubar, é justo comigo? Se não falo, engulo sapo, tenho 
gastrite, úlcera... O outro em primeiro lugar e eu estou me desrespeitando. 
O que é justo? O que é correto? Deixo de pôr limite... é o caso do aluno da 
Olga, do pintor que levou a sacola cheia de coisas da Cléo, o pintor que 
não quer ir embora da casa da Fátima. 
OLGA: Quando trabalhei numa firma, eles pediam para abrir a bolsa na 
hora de ir embora e nós não fazemos isso porque temos medo de humilhar 
a pessoa.  
CLÉO: O certo seria eu pedir para abrir, ver a  bolsa aberta. 
T: E você percebeu... 
CLÉO: Levou meus presentes de aniversário. O homem saiu da minha 
casa levando tudo. No dia seguinte, ele veio e continuou trabalhando. Eu 
tinha que ter falado na hora e como não falei... 
T: Olha que inversão! Você é quem foge. A gente inverte os valores. 
DAVI: Não se engane com o que ele fez... largar tudo, pega outro trabalho, 
não é profissional. Cuidado com anúncio de jornal, coisas grandes. Coisas 
grandes a prefeitura não paga. O seu ele recebe, larga e depois volta. Dá 
prioridade para o grande e não para o seu. 
T: Quem é que tem que dar valor? Somos nós. 
FÁTIMA: Fico longe da minha casa, do que gosto, para não ficar com ele. 
Se ele tá lixando as paredes, cai no meu edredom, tô fugindo. Quando 
minha filha, vai em casa e vai se trocar, tenho que falar “Sr. João não vem 
aqui, que minha filha vai se trocar”. Estou dentro de casa sem liberdade. 
T: Esse é o ponto importante que discutimos... de nos dar valor... Isso faz 
parte de uma construção de vida. Na semana que vem...  
OLGA [interrompendo]: Pai que não domina criança no supermercado dá 
vontade de socar.  
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T: Cada um pode desenvolver o próprio jeito de pôr esses limites. Quem é 
que manda em quem? Tem uma música, acho que é dos Titãs, que diz 
“Pôr o dinheiro na mesa e ver quem é o dono de quem”. Só que tenho que 
lembrar quem é o dono.  
FÁTIMA: O senhor é homem... é diferente... a gente fala uma coisa e o 
outro não aceita [diz para Davi]. 
T: Não podemos ter medo de ser donos da nossa casa. Vamos 
encerrando, até a semana que vem. 
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T: E aí, como passaram? 
DAVI: Bem... sem dinheiro, mas bem... tive nada com dinheiro... isso não 
me afeta... a gente se adapta. Conheci um dono de uma chácara muito 
grande e tinha muito dinheiro. Sempre que ele dormia na casa, escutava o 
caseiro cantando. Ele estava sempre cantando. O dono falava para a 
mulher dele que quem devia estar cantando assim era “nois”. Um dia, o 
camarada não cantou mais. Ganhou na loteria e tirou a paz. 
T: O que tira a paz de vocês?  
OLGA: O que pode dar errado no dia de amanhã. 
T: O que tira a paz é a preocupação de amanhã. Que tipo? 
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OLGA: Faltar alguma coisa para filhos...  não devia... devia aproveitar o 
que tem agora. 
ANITA: Isso não me tira paz... o que me tira a paz, não sai da minha 
cabeça... filha que mora longe, que, às vezes, tem problema e eu não 
podia ajudar e não tô perto. Enquanto não vou pra lá, não sossego. Com 
dinheiro não, hoje tenho mais que meus pais. Tive mais que eles... carro... 
e acho que meus filhos têm que trabalhar para ter como eu trabalhei. 
OLGA: Estou lendo Dossiê de Castro. Quando me separei tinha um 
restaurante em sociedade com meu ex-marido. Era menos de 1%, mas era 
para dar sociedade anônima. Quando separei, ficou com ele e a amante 
dele e ele não tirou meu nome. Mas, na época, o restaurante ia bem. 
Depois, deu errado e não pagou mais nada. Tenho três processos, quase 
R$ 280 000,00. Minha casa tive que passar no nome da minha filha. Todo 
mês tenho que correr para tirar logo meu dinheiro do banco e passo para 
minha filha. Tem oito processos... Receita e prefeitura... Não tenho 
responsabilidade fiscal, mas trabalhista. Ele não pagou os funcionários. 
Fico insegura. Meu filho é limitado, escravo do pai. E o ex tá numa boa, 
como sempre fez... isso me mata. Paguei R$ 20 000,00 para passar a casa 
no nome da minha filha. O IPTU é alto no lugar. Falei com meu filho sobre 
isso. Minha filha tem um companheiro, pode mudar a cabeça. E se 
acontecer alguma coisa com minha filha, ele é o herdeiro. Não fui ontem no 
banco, que era dia de receber porque tinha excursão. Não dá pra confiar. 
CÁSSIA: Meus três filhos trabalharam que nem condenados. Quando não 
estão bem, perco o sono. Mas a gente vai tentando... as coisas não 
acontecem o tempo todo. 
OLGA: A gente vai tentando. As coisas não acontecem todo momento. A 
gente reza... não tem jeito... por mais que a gente comente... 
ANITA: Tem coisa que só se resolve quando acontece. De uma certa 
forma, não adianta sofrer. Meu marido diz “Sofre duas vezes, uma antes e 
outra depois”. 
OLGA: Adotei meus filhos ilegalmente, no meu nome. Perdi o sono. Tinha 
dado treinamento para professores na creche e tinha uma que estava se 
formando para advogada. Perguntei “O que acontece quando se age 
ilegalmente?”. Ela disse que o juiz dá uma pena porque agiu de boa fé. 
T: O que tira a  sua paz, Cléo? 
CLÉO: Fiquei louca... pensei que fosse morrer. Mandei a costureira fazer 
uma toalha de mesa de voal desenhado e uma parte lisa... a mulher fez 
metade bordada, metade lisa... acabou com a toalha. Tinha 4 X 3 metros 
de largura, dava pra fazer três toalhas. Vai dar uma com babado 
remendado. 
T: Qual foi sua reação na hora? 
CLÉO: Nem enxergava, quando ela veio com a sacola... falei “Você não 
usou só o liso?”. Ela respondeu “Nem reparei”. Fui para a minha cunhada, 
fiquei tão nervosa que parecia que ia me dar uma coisa. 
T: Você tinha sido clara? 
CLÉO: Falei “Não usa o liso” e ela fez metade. 
T: Você falou para ela da sua insatisfação? Que não gostou? 
CLÉO: Falei “Você errou”. Ela disse “Nem reparei”. Não era nem pra ficar 
nervosa assim, mas fiquei. 
T: Era, é sua. 
ANITA: Não podia errar. 
T: O eu você teria feito se você fosse a costureira? 
CLÉO: Costura é uma arte, é para quem gosta. Você abre o tecido, vê 
trabalhado... liso é de cortina. Fiquei sem paz... Até hoje, tô abalada. Pelo 
amor de Deus. 
T: O que você tinha vontade de fazer se seguisse seus impulsos? 
CLÉO: Antes de passar mal lá dentro, falava para ela dar o dinheiro para 
fazer outra. Se você erra, tira o dinheiro de onde for. Ia ficar toalha 
remendada. 
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ANITA: “Droga, o que você fez aqui?”. Eu chorava, tempo muito curto, mas 
não sou de brigar. 
CLÉO: Você não viu que não era cortina? Comprei uma renda para pôr em 
volta e tudo... Meu marido falou “Calma, você faz outra”. 
DAVI: Se coloque no lugar... a outra não fez isso e sou tipo de pessoa que, 
se te devo dez centavos, eu te pago... ano passado tive preocupado com 
dívida grande com banco. Esses dias aconteceu... Ela [a esposa] comprou 
quando já não tava bem. Aconteceu com as Casas Bahia. Ela comprou 
uma TV 29 polegadas e estante. Foi nas Casas Bahia, aí veio cobrador 
buscar na minha casa. Não vou dar satisfação porque você é funcionário. 
Ligaram pedindo CPF, com tudo isso a gente não confia... Não quero dar 
chapéu, eu tenho que ir nas minhas condições. Ela ficou nervosa. Tenho 
coisa comigo. Fiquei nervoso duas vezes que quase matei meu irmão. Por 
isso não sei o que sou capaz de fazer. 
CÁSSIA: Ishi! 
DAVI: Não quando magoa. Se pedir, estendo a mão. Então, lido com 
situações para me dar equilíbrio. Então, quando me deu esse problema, 
procurei psicóloga em São Paulo e São Caetano do Sul. Com meu irmão, o 
que fiz com ele, depois não fazia. Se o outro irmão não tira, matava o 
infeliz. Nunca briguei. Não briga porque é difícil. 
T: É difícil cada um se controlar. 
DENISE: Eu mesma parei... tinha vontade de sentar mão na cara, unha. Ia 
contar a semana passada... tô mal... tava com irmão sofrendo muito. 
Morreu, foi enterrado hoje. Fui no enterro e vim pra cá. Minha filha mais 
velha e meu genro me magoaram tanto. Ela separou... pegou no boleto do 
cartão de crédito um pagamento de motel. Ele pensava que ela era idiota. 
Meu neto tem 21 anos. Ela casou de novo com um Giannechini bom de 
olhar. Eles trabalham... Ele executivo, tão bem financeiramente, mas ele 
trata ela mal desde o começo. É um mimado. Mãe dele trata mal. Meu 
netinho fez 7 anos. Estávamos na festa, ele recebeu um telefonema 
dizendo que o cunhado foi seqüestrado [era trote]. Chegou o casal [sogra e 
sogro] e a filha com jóias preciosas. Genro trata mal minha filha. O buffet 
estava cheio de convidados... ela sentou, pensou que foi impressão. Ele 
falou para mim “Não... E assim você não se mete, vai tomar no seu... E não 
fale mais comigo”. E tá assim comigo. Tô planejando ano que vem ir para o 
sul. Tenho uma filha que mora lá. Eles foram para a Bahia . 
T: O que vocês pensam desta situação? Guardar raiva, mágoa... 
ANITA: Vai por um bom tempo, mas para não magoar a pessoa que está 
com você... 
T: Mas você guarda mágoa? 
ANITA: Depois vai passando. Quando meu filho tinha três anos, fui para o 
Paraná na casa da minha cunhada. Ela tem uma filha adotiva, tinha sete 
anos. Fomos na praia e a menina deu um chute na boca do meu filho. Vi 
uma gritaria... a minha outra cunhada brigava. Não fui embora por causa do 
meu marido. Faz 27 anos isso. “Se a gente for embora, meu cunhado como 
vai ficar?”, disse meu marido. Cada um ficou no quarto. Ela era irmã mais 
velha, criou meu marido. Toda vez que ia lá, aquilo vinha. 
T: Então, continua presente dentro de você? 
ANITA: Ela é um entrave. Tenho outras sobrinhas adotivas, mas esta... não 
é só para mim. Vi quanta coisa ela fazia. Vai para 34/35 anos. Isso ficou, 
magoou. Vontade de ir embora. 
T: Como no caso da Denise [T chama Denise de Fátima novamente] 
ANITA: Sempre arrumava problema. Ela tinha problema porque era gorda, 
150 quilos. 
OLGA: Barreira 
ANITA: Chegou a fazer cirurgia do estômago. Meu marido fala “Agora ela é 
gorda, 80 quilos. Antes, era uma elefoa”. Minhas sobrinhas são casadas, 
vida própria. Ela não consegue se soltar. É um entrave na vida. Já tinham 
dois filhos grandes. Ela está dando problema. Ela estudou Nutrição. 
Passou muitas dificuldades. Eles cuidaram bem, mas a menina não 
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souberam. Meu cunhado, quando ela ia fazer alguma coisa, falava para 
minha cunhada que ela adotou a criança para ser escrava. A menina faz o 
que não podia. 
T: Segurou, guardou o que você sentia para não magoar seu marido 
[dirigindo-se a Anita]. Você também [dirigindo-se a Denise] se controlou... 
DENISE: Tinha vontade de... 
T: Querem pensar sobre isso? Qual o sentimento? Uma coisa que mata 
[dirigindo-se a Olga], vontade de morrer [dirigindo-se a Cléo]. Pensem 
mais. A gente sofre, engole sapo... fala, recua... fala, não vê as 
conseqüências e depois passa mal. Controle e descontrole... 
DENISE: Agüentei tantos tapas, pontapés, socos... a raiva me deixa 
impotente. 
T: Fátima, você vai contra você mesma nessas horas? [T troca o nome de 
Denise] 
DENISE: Contra eu, no seu lugar [referindo-se a Cléo], eu falava “Você vai 
comprar outro pano, senão vai ser na polícia”. Ela tava perdida. Sinto 
tristeza, mágoa... a raiva ficou para trás. Olha para aquelas pessoas estão 
sofrendo e estão por cima. O velho, a velha, a filha, o menino, a menina 
lida como dono da verdade. Filho maravilhoso... só casca... tirando a casca 
fica grosseiro, sem educação. O ódio, a raiva passou, mas a mágoa... 
perdôo... eu não podia comungar sem perdoar. Ele falou e acho certo... 
Não volta atrás. Ele é bonito, mas não dá. Ela não aceita, tomou atitude... 
Quando ele muda, você tem que mudar. “Você tinha que ter feito lá atrás”, 
eu disse pra ela. Ela se cuida, cuida do cabelo, pele, tem dinheiro para 
isso... Ele sempre tratou mal ela. Ela falou para ele... “Mãe, é tão ridículo, 
você desculpa se você ficou mal porque ele saiu” e não foi isso. Onde ele 
corta cabelo, todos acham bonito. Tenho minha dignidade. Ele é um 
moleque, infantil, imaturo, se acha o belo. Tenho dois rapazes, duas 
moças, e o caráter é a coisa mais bela que ensinei aos meus filhos. Tenho 
vontade de falar para sogra “Você separou sua filha porque ele não 
agüentou sua filha mimada”. Agüentou isso o tempo todo. 
T: A gente, às vezes, tem controle. Às vezes perde o controle. 
OLGA: Já tive os dois lados. Filha devia ter falado no caso dela... Na festa, 
outras pessoas, clima esquisito... Você é obrigada a engolir. Se engolir, 
não faz bem.  Se falar, se arrepende. 
CÁSSIA: Tô engolindo sapo. 
T: O que aconteceu? 
CÁSSIA: Sobe até a pressão. Não sei como fazer isso aí. Minha nora, 
conheço a família, casou, faz parte da família, adoro, ela criou um 
problema entre meus dois filhos. Eles eram unidos, tocavam violão. 
Quando ele casou, o outro ia lá, morava perto, emprestava o carro, levava 
a nora onde precisava. O solteiro conheceu uma menina, ficou com ela, 
sociedade na gráfica, desenhos. Filha, filhos implicam com a outra, briga, 
não aceita a outra. Meu filho e a outra não vêm no Natal, é complicado. 
Falo com uma, a outra passa mal. Quero trazer ela para minha casa, ela 
acha que prefiro a outra. Minha vontade é dissolver essa coisa que tá aqui, 
pegar a família e falar [voz embargada]. 
OLGA: E se você pegasse as duas... só vocês três? Fale “Gosto das 
duas”. Abra seu coração. Lava a roupa suja, gosta das duas mesmo, mas 
sem exaltar nem uma e nem outra.  
DENISE: Faz um café, um chá. 
T: O que vocês acham? 
CLÉO: Boa idéia. 
CÁSSIA: Minha nora que tá fazendo tudo isso fica por cima e a gente... os 
dois estão separando... O casal que tá separando, ela faz um tumulto. 
DENISE: Tem que ter um dirigente, se não esta brabinha aí... Reúne as 
mulheres da família, filhas e noras, e resolve o problema de uma vez por 
todas. 
CÁSSIA: Ela fala “Eu fiz isso, isso”, não tem mais nada? 
DENISE: Nossa, que situação! 
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CÁSSIA: Ele não sabe disso. Nora vai, o neto, os filhos... parece que tá 
tudo normal entre eles... Não agüento... Falo para ela “Preciso que o Celso 
venha”. Vou comprar pizza dia tal, chamo ela... Ela diz “Não venho...” Vai 
na minha mãe? Faz a outra parecer que está errada... Não agüento. 
DENISE: Família briga...  
ANITA: Tem que escolher algumas pessoas. 
OLGA: Não chama os irmãos porque brigam... homens. 
DENISE: Não queria estar na pele dela. Eu e meu genro... 
ANITA: Desagradável. 
OLGA: Confusão. 
CÁSSIA: Meu neto já percebeu a confusão. Pai trabalha até tarde. Fico 
nervosa. 
DENISE: O que a senhora acha, agora que acaba as aulas, de ir para a 
praia? Parece que vai ter um colapso nervoso. 
CÁSSIA: Um dia isto passa. Uma hora essa situação se resolve. 
T: O que vocês pensam? 
CLÉO: Eu chamo meus filhos, nora e falo. 
CÁSSIA: Eles são unidos, mas não tanto como antes. Esse filho do meio 
era mais amigo do mais velho. Praticamente são amigos, mas não tanto 
como antes. 
DENISE: Elas que se separem. 
ANITA: Uma tem ciúmes da outra. 
CÁSSIA: Acho que é. 
DENISE: A senhora perdeu amigos... reúne mais... elas que se virem. 
ANITA: Mas quando ele chega em casa, ela fica tititi tititi para ele. 
CÁSSIA: A outra tá até doente... é mais sensível, porque ela acha que 
prefiro a outra. Mas nem conheço minha nora direito, não deu tempo... 
ciúmes da outra... maldade ninguém vê. 
T: Davi, qual a sua visão? Elas são mulheres e têm um tipo de visão, e 
você? 
DAVI: Vale a pena. Eu gosto sempre de ver o tombo do camarada. Minha 
filha casou, separou, casou de novo e os dois maridos me respeitam muito. 
São maiores de idade... que se danem. Quando as pessoas tentam me 
magoar... Eu creio em Deus e vingança não é comigo. 
T: O que estou entendendo é que você não iria interferir como elas 
fizeram? 
OLGA: Sentar e conversar com as duas... abrir o coração... eu fazia essa 
tentativa. Sempre fiz até chorar, mesmo por aluno. Se der certo, tudo bem. 
Se não der, esquece. Minha cunhada também fez encrenca, virou a família 
inteira... mãe, meu pai... meu irmão passava em frente da casa da minha 
mãe e não olhava. Meu irmão mora do lado da minha mãe. Ela jogou os 
quatro filhos da irmã dela que morreu contra o pai. Casou de novo, 
badalava as sobrinhas. Jogou minha sobrinha contra meu irmão. Não tem 
amizade mais com a mãe, com as sobrinhas dela. Meu irmão, aos poucos, 
foi voltando. Comprou órgão, toca. Ficou com raiva da irmã porque ficou 
grávida junto com ela. O que a gente fez... no curso de espiritismo, diz que 
são espíritos arredios. Deixa de lado e vai seguindo. Hoje, no domingo, 
quando a gente se reúne na casa da minha mãe, ela vai, fecha a janela da 
casa dela e fica lá feito besta [risos]. Elemento diferente faz a gente sofrer 
e se purificar. Pai/mãe não merecia. 
T: Nós vamos encerrando. O limite da raiva de cada um... a raiva cega. 
Uma hora a mágoa faz adoecer. A gente tem até vontade de fazer alguma 
coisa... tem limite? Tem limite para engolir sapo, para respiração sufocada? 
Pensando na nossa auto-estima, onde está este limite? Se eu aceito a 
toalha errada, as noras, genro, ex-marido, eu corro risco de passar do meu 
limite. Sobrinhas... genros... nessas situações qual meu limite para eu não 
me machucar? Não sei se adianta ir para o Sul ou para o Japão. E, Cássia, 
foi bom você ter conseguido pôr para fora o que estava incomodando... 
desde o início você estava entalada. Hoje, você pôde por para fora.   
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Alguém pergunta “Mulher é mais sensível ou não?”. 

 
T: Essa pode ser uma proposta para um próximo encontro. 

 

7ª Sessão: 16/11/2006 
 

• Disposição da sala nessa sessão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- VAZIA; 2 – DENISE; 3 – CLÉO; 4 – CÁSSIA; 5 – OLGA; 6 – ANITA; 7 – DAVI; 8 e 9 – 

VAZIAS 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• Marta, Fátima e Mara faltaram. 

• Antes do início da sessão, a conversa era sobre óculos e rugas. 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 
OLGA: Uso óculos e não me incomodo com as rugas. 
CLÉO: As rugas... 
DENISE: Vejo minha filha fazer coisas que fiz no passado, mas deixo 
quebrar a cara. 
DAVI: Coloquei marimbondo num cara para ver o cara cair. 
ANITA: É perigosa essa brincadeira... outro dia, passou na TV um rapaz 
que era alérgico e morreu na hora quando passava por um local público e 
foi picado. 
T: Interessante... beleza, aparência... podemos hoje falar sobre isso. Mas 
antes quero refletir um ponto com vocês. Como vocês sabem, já estamos 
na sétima sessão. Como estão sentindo o grupo, o nosso trabalho, o 
crescimento e as ausências? 
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DENISE: Para mim, tem feito muito bem. As ausências na terapia... eu não 
falto, faça chuva ou tenha dor de cabeça. Aqui nós somos um grupo, um 
conjunto, é uma maravilha. Tá fazendo muito bem para mim. Tem 
acontecido tanta coisa neste mês de novembro... 
T: Mais alguém quer falar como se sente e como sente o grupo? 
DAVI: Nós não pegamos telefones um do outro para trocar. Se estamos 
aqui e não temos união... 
DENISE: Prefiro passar e-mail. 
DAVI: Não tenho. 
T: Parece que  o Davi quer que a ligação do grupo se estenda para fora... 
DENISE: Colega aqui de dentro. 
CÁSSIA: Tá sendo bom! Faltei, mas não gosto. É bom porque tudo fica 
aqui. Para mim, tá sendo ótimo. Você libera aquela angústia que não fala 
para outro.  
T: Está sentindo melhor nesses dois meses? 
CÁSSIA: Tô. 
CLÉO: Gosto de vir... é uma festa. Só sinto falta de não ser todo dia. Me 
abre, apesar de não esconder nada e contar tudo para minha filha e meu 
marido. Aqui é muito bom! Falo para ela, só não conto o que falamos. 
T: Você considera que é uma coisa sua. 
OLGA: O ponto positivo para mim é que muito dos problemas que a gente 
fala é dos filhos, da família, e acabamos esquecendo da gente. As coisas 
que a gente, se deixar o outro resolver, ajuda bastante. Temos que pensar 
mais na gente. 
T: O que você pode resolver e o que não depende de você? 
OLGA: Porque não depende da gente... que nem ela, você... você [aponta 
Cássia, Denise]. Que nem minha mãe reclama que dá trabalho para nós... 
Eu falo “Não adianta, nós não vamos matar a senhora... Não somos Deus. 
Se fica doente, leva no médico, cuida, dá carinho...”. 
T: Está mais fácil para você diferenciar... 
OLGA: Acho que vale a pena. 
ANITA: Sobrou para mim... eu concordo com tudo. Meu marido falou 
“Sexta vou precisar de carro”. Meu filho também queria o carro e eu disse 
que não ia faltar na terapia de jeito nenhum. Hoje eu lavei roupa, fui na 
hidro, tinha coisas da casa e larguei. Vou na sessão, na faculdade. Eu 
faltei, mas senti falta. Tava lá e olhava no relógio... eu me sinto melhor, tem 
ajudado. 
T: É importante que vocês falem como se sentem, estamos no meio do 
nosso tratamento. Denise, não sei se você percebeu, mas na última sessão 
chamei você de Fátima. 
ANITA e OLGA: Eu percebi. 
DENISE: Eu estava tão angustiada a semana passada que nem percebi. 
T: Você não percebeu, mas sua angústia era parecida com a angústia da 
Fátima... ela não estava fisicamente na sessão passada, mas de alguma 
maneira estava presente quando eu falava o nome dela e não o seu 
[dirigindo-se a Denise]. Fátima tinha deixado um recado no meu consultório 
dizendo que não ia continuar porque estava com reforma na casa. A 
angústia dela era tanta que ela confirmou para mim que tinha sido muito 
difícil a sessão e que ela não conseguia continuar lidando com isso [se 
posicionar frente o pintor e a reforma]. Foi a compreensão que fiz do que 
ocorreu na semana passada e queria dividir isto com vocês.  
DENISE e CLÉO: Nas aulas, ela também não está vindo.  
T: Nas aulas é diferente. Aqui é tratamento, um trabalho com tempo 
limitado e eu não coloquei limite de faltas. Estamos andando cada um do 
seu jeito, com suas histórias. O que eu sinto, o que a observadora sente é 
que vocês estão aproveitando... aqui é só um empurrão para vocês 
continuarem andando depois. 
ANITA: Até um tempo atrás, as pessoas falavam de psicólogo, eu achava 
que era procurar sarna para se coçar. E achava que vão “escaraminholar” 
tanto dentro da gente que vai piorar mais. Antes eu ficava pensando tanto 
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de melindrar com as pessoas... não vou magoar... mas com essas poucas 
sessões eu tenho conseguido dizer “não”, falar “não quero isso, não gosto”. 
Antes, eu não fazia... com filho, filha, isso eu percebi com pouco tempo.  
T: Isso é muito importante, essa força é sua. 
ANITA: Mas estou colocando para fora. 
T: Nós estamos na sétima sessão. Não são cinco ou sete sessões que são 
milagrosas. Estamos tirando o concreto que estava atrapalhando e ficando 
com a sementinha que pode desabrochar. 
OLGA: Fiz terapia na Mens Sana... Lá também foi rápida, foi bem isso. Eu 
vi lá, o médico falou “Em primeiro lugar, é você”. O trabalho ficou, mas a 
gente vai esquecendo. Às vezes, com o tempo, vamos esquecendo. Na 
época, tinha problema com meu sobrinho e fiz terapia de choque. A 
terapeuta falou “Você não é Deus”... Achei ela “olhuda”. “Você não tem que 
ser perfeita”, ela falou. Fui embora pensando com raiva, mas na outra 
sessão já caiu a ficha. Tem que ser um trabalho contínuo. 
T: Ela foi direta! Você podia ter ficado mal, você tinha uma semente... Tem 
gente que podia não voltar mais, se desorganizar... Vocês têm essa 
semente, nós estamos melhorando a terra. Essa força é de vocês e vocês 
vão levar isso... O se cuidar envolve um trabalho contínuo, não dá para 
descuidar. 
DENISE: Meu descuido é minhas filhas, uma no Sul e outra aqui. A de lá 
não é mão aberta, tem fábrica de velas, uma critica a outra. Uma coisa que 
eu aprendi é não falar nada, porque uma conta para a outra. Ficam 
querendo saber, dirigir minha vida e estou aprendendo... minha defesa é 
me fechar. 
T: Daí podemos lembrar do seu sonho... me parece que você está 
retomando sua chave e podendo entrar na sua casa. 
DENISE: Ela me falou que fez terapia e que a casa sou eu... Mas eu prefiro 
acreditar na terapeuta. 
T: Não deixa de estar certo, um sonho traz muitas informações. 
DENISE: Não falo para ninguém... tenho horror a homem por causa de 
decepções. 
T: Até que um dia você pode fazer diferente. A chave é sua, você vai vendo 
para quem abre e para quem não. 
DAVI: Algo na terça... é uma experiência de aula, uma fisio e uma 
psicóloga fizeram terapia da cadeira... Muito interessante o trabalho delas. 
T: Conte para nós. Nós não conhecemos. 
DAVI: Várias cadeiras, nós sentados, um ficou de pé... já sabia onde ia 
dar... ninguém podia ficar de pé, todos tinham que sentar no colo. 
DENISE: Quem sentou primeiro? Se o senhor sentar primeiro... Se for, o 
senhor quebra. 
DAVI: Os doze sentou numa única. Ela não sentiu nada. Um senhor judeu, 
não quis sentar no meu colo, ela perguntou por que, eu quebrei um 
bloqueio, foi um gesto de carinho, amor. Teve outra com uma bexiga... 
enche, solta para cima e não pode deixar cair, sem as mãos. Depois veio 
apertar a bexiga contra o peito até estourar... o que você sentiu, soltar, 
expressar. 
DENISE: Nós percebemos. Estava uma gritaria na sua sala de aula de 
espanhol... Pareciam crianças. 
T: Veja, Davi, você está mostrando outros meios que existem para 
conhecer a nossa força. Há vários caminhos para a gente se aproximar da 
gente mesmo. Já inclusive pedi desenhos para que vocês se soltassem e 
resgatassem a criança que existe dentro de nós e que vamos deixando 
pelo caminho. 
DENISE: E as meninas quietinhas [Cássia e Cléo]? Gosto delas. 
T: Elas são quietinhas, mas participam do jeito delas, não é? Vamos 
retomar o que vocês estavam falando quando cheguei... da beleza, do 
físico. Vamos retomar? 
ANITA: Me sinto, às vezes, bonita. Não gosto de estar mal arrumada, nem 
em casa. Minha mãe é assim e acho que passou para mim. 
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T: Você tem esses cuidados e acha que aprendeu com ela... 
ANITA: Eu não consigo atender uma porta desarrumada. Acho que as 
mulheres precisam se arrumar mais. Falo assim porque, depois dos 45, 46 
anos, as mulheres vão envelhecendo e os homens ficam mais bonitos, 
mais arrumadinhos, talvez para agradar mais o outro mais do que para 
gente. 
T: O que você gosta em você? 
ANITA: Tem tanta gente de bumbum grande... não ligo, se eu estou 
composta... já tive três filhos, gosto do jeito que sou. 
CÁSSIA: Já tive muito complexo. 
T: Em relação a quê? 
CÁSSIA: Tudo! Boca, dente, era muito magra, depois dei uma engordada... 
e agora estou ótima. Depois que envelheci, estou melhor. Tô andando, tá 
bom. 
T: Tem algo especial? 
DENISE: Gosto de me arrumar, mas não sempre. Não sou de jóias, 
bijuterias. Sempre limpa, não sou de vestir roupas novas não por não ter 
aonde ir, mas tem que ser de lá dentro... Aí vou nem que seja no shopping. 
T: Sempre foi assim? Nunca gostou? 
DENISE: Tenho colares de pérolas de Maiorca que minha filha trouxe da 
Europa. Não ponho, não gosto desde criança. Gosto muito de sapato, não 
exagerado, reponho. O que gosto é das minhas mãos, não sei  se minhas 
mãos são boas, macias de pegar [pega nas mãos de Olga e acaricia]. 
DAVI: Sou vaidoso, gosto de perfume, coisa de primeira, boa. Natura para 
cima. Não uso “boca de porco”, gosto de roupa, sempre gostei. Tenho 
quatro bermudas que ganhei da minha filha. Não sei sair na rua com elas, 
mesmo que as pessoas dizem que tenho pernas bonitas. 
T: O que você acha? 
DAVI: Sempre trabalhei em sacaria. Depois, cuidei da minha alimentação. 
Tenho muita roupa lá em casa, só compro tênis de primeira linha, 180 a 
200 conto. Se quiser, tenho camisa para trocar três vezes por dia. Minha 
filha sabe meu gosto, se identifica, sou muito vaidoso. 
DENISE: Tem sempre um [filho] mais atento. 
DAVI: Gosto de caminhar. Sei me posicionar, na minha vida nunca ataquei 
uma mulher. 
T: Esse cuidar, vaidoso, tem como objetivo atrair o outro para você? Você 
gosta de chamar atenção? É por você ou pelo outro? 
DAVI: Não, é para mim! Fico cheiroso, me arrumo. Não tenho dinheiro, 
mas gosto de andar bem. 
OLGA: Não gosto de roupa perua, extravagante. Não gosto de roupa de 
babado, não gosto... agora, pinto o cabelo, gosto de coisa discreta, gosto 
de combinar roupa, já tentei mudar quando me separei de cabeleireira. 
Pintei de outra cor, não tem a ver comigo. 
ANITA: Clássico. 
OLGA: Dos 18 aos 51 anos é aquele corte de cabelo. Não consigo mudar, 
gosto desse jeito, não quero mudar. 
T: Tem uma parte de que gosta mais? 
OLGA: Meus olhos, embora ficam atrás do óculos. Muito complexo... uma 
fase de depressão... Não podia me ver no espelho, me achava um bicho... 
Depois me separei. Me achava mais bonita, perguntavam se fiz plástica. 
Cara alegre, também tirei um urubu da minha vida. Não podia rir nas festas 
que falava que estava bêbada. Aparecia nas fotos sempre feia, emburrada, 
não gostava de rir, ficava travada. Na minha classe, tinha cinco alunos, três 
moças e dois rapazes. Lá na USP, naquela época, não tinha vestibular, um 
exame. Ele também estudava lá, tinha os pés abertos, quando descia as 
escadas rindo via aqueles pés, parava de rir. Meus alunos me mandam e-
mail “Dona Olga, a senhora era séria, agora tá diferente”. Fui num 
casamento do sobrinho dele e me falaram que eu estava linda. Também, 
estava sempre de cara amarrada. O que é bonito para a senhora [dirige-se 
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à T] pode ser feio para mim, para ela [dirige-se à observadora]. Não faço 
mais nada para agradar ninguém. 
T: Já fez isso? 
OLGA: Tinha uma saia desbotada, fui numa festa e todo mundo gostou [ri]. 
ANITA: Como era a saia? 
OLGA: Evasê... era o que usava. Tenho que cativar do jeito que sou, 
depois de um ou dois meses vai ver como sou. 
CLÉO: Também sou simples, gosto de camisetas, era magra... Engordei, 
falam. Gosto do que sou. Não gosto de nada. 
T: O que acha feio em você? 
CLÉO: Tudo, mas estou gostando. Em você... Em mim? Não sei. 
OLGA: Não é que não gosta de nada especial. 
T: Se tivesse condição, você mudaria o que em você? 
CLÉO: Tudo! Fazia toda mais bonita. 
T: Como é?  Explique mais. 
CLÉO: Um pouco mais alta, mais magra. 
T: Como seria? Que mais? 
CLÉO: Mais alta, menos peso, se não fica com marido. 
T: Que mais mudaria? E vocês, o que mudariam? 
ANITA: Rugas. 
T: Rugas? Quais? 
OLGA: Acho elas tão bonitas [Cássia, Cléo e Denise]. Eu tenho barrigão... 
tipo, mas não arriscaria minha vida... as rugas não me incomodam. Minha 
irmã tem olho [pálpebra] pequeno... sempre quis, eu tenho grande, agora 
está assim [mostra], igual. Elas querem fazer plástica, são gêmeas, elas 
são bonitas, eu não faria nada. 
DENISE: Tiraria meu cabelo, seco, tomo remédio, uso xampu caro, R$ 
40,00, para queda. Cabelo do sonho é não ser rebelde. 
T: Como seria? 
DENISE: Igual ao dela [Anita]. Vamos trocar? 
ANITA: Trocar não. 
DENISE: Meu dermatologista tem 80 anos e é maravilhoso. É difícil a gente 
se identificar. Ele senta do meu lado. 
ANITA: Tiraria isso aqui [mostra as bolsas abaixo dos olhos], me 
incomoda. Minha filha acha que tem que fazer plástica, mas tem que ser 
assim... quando chegar a hora. Operei da miopia com 50 anos, já nem 
precisava, mas foi quando chegou a hora.  
T: Isso é o que faria? 
ANITA: É. 
DAVI: Tô na fila da Fundação para o nariz. Mudaria meus dedos, tenho 
uma força nas mãos que quebrei o dedinho de um cara, mas foi sem 
querer. Se quiser quebrar, eu quebro mesmo. 
T: Cada parte do corpo tem um história... 
DAVI: Braço, não tenho carne... Nos olhos, tenho bolsa. 
T: Bolsas? 
DAVI: É... esses carocinhos que aparecem achatados quando fica velho e 
o nariz parece que tá crescendo. 
ANITA: Nariz, orelha, pés, mãos continuam crescendo até morrer. 
OLGA: É melhor você nunca apertar minhas mãos, tenho osteoporose [Ri]. 
DAVI: Olha meus braços [mostra seus músculos]. 
T: Você gosta? 
DAVI: Gosto. Não gosto da barriga! Não quero ficar barrigudo. 
T: – Incomoda isso? 
DAVI: Incomoda. 
T: Então, vocês acham que vale a pena mudar essas partes de que vocês 
não gostam, não vale? 
DENISE: Acho que sim. Se é para ficar melhor, tiraria aqui [pescoço caído], 
dava uma esticada nas rugas dos olhos... O cunhado da minha amiga fez 
plástica, mas não tenho vontade. 
T: Seria no rosto? 
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DENISE: É, mas não tenho vontade, não tenho interesse, não quero ficar 
bonita para se mostrar. 
T: Não pode ter vaidade? Não podemos ser vaidosos? 
ANITA: É vaidade para ela. 
DENISE: Para rosto todo é doloroso... No cabelo... fica roxo, um mês 
depois, amarelado. 
T: Essa discussão é interessante. Como mulheres e homens se cuidam... 
O lado feminino e masculino de cada um... Podemos continuar numa 
próxima sessão. 
ANITA: Como na música... “Ser um homem feminino... Se Deus é menino e 
menina...” Música de Pepeu Gomes. 
DAVI: Eu vejo feminino, mas já liberou masculino, já mostrou [se refere às 
mulheres do grupo]. 
DENISE: Queria ler um texto que tirei para ela [refere-se à terapeuta], que 
admiro muito. Ela fez esse trabalho aqui com a gente. Tirei de um rapaz. É 
“envelhecer ou amadurecer”. 
DENISE [lê o texto para o grupo e entrega para T]. 

 

Texto: Envelhecer ou amadurecer 
 

No meu primeiro dia na universidade, nosso professor se apresentou e nos pediu 

que procurássemos conhecer alguém que ainda não conhecíamos. Eu estava de pé, 

olhando ao redor, quando uma mão tocou suavemente meu ombro. Era uma velhinha 

enrugada, cujo sorriso iluminava todo o seu ser. 

- Oi, gato. Meu nome é Rose, tenho oitenta e sete anos. Posso dar-lhe um 

abraço? 

Ri e respondi com entusiasmo: 

- Claro que sim! 

Ela me deu um forte abraço. 

- Por que a senhora está na universidade nesta idade? 

Rindo, ela respondeu: 

- Estou aqui para encontrar um marido rico, me casar, ter uns dois filhos e logo me 

aposentar e viajar. 

- Falo sério... O que a motivou a enfrentar esse desafio na sua idade? 

- Sempre sonhei ter uma educação universitária e agora vou ter. 

Depois da aula, caminhamos pelo edifício da Associação de Estudantes e 

compartilhamos um frappé de chocolate. Ficamos amigos em seguida. Todos os dias, 

durante os três meses seguintes, saíamos juntos da classe e conversávamos sem parar. 

Fascinava-me escutar aquela “máquina do tempo”. 

Rose compartilhava sua sabedoria e experiência comigo. Durante aquele primeiro 

ano, ela se fez muito popular na universidade. Por onde ia fazia amizades. 

Gostava de se vestir bem e se deleitava com a atenção que recebia dos demais 

estudantes. Desfrutava de tudo. 
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No encerramento do semestre, convidamos Rose para discursar no nosso jantar de 

despedida. Nunca esquecerei o que ela nos ensinou naquele dia. 

Logo que a apresentaram, Rose subiu ao palco. Quando começou a pronunciar as 

primeiras palavras do discurso que havia preparado, as fichas onde registrara seus 

apontamentos caíram todas no chão. Frustrada e um pouco envergonhada, Rose se inclinou 

sobre o microfone e disse simplesmente: 

- Desculpem meu nervosismo. Deixei de tomar cerveja na Quaresma e este 

uísque está me matando! Não vou mais poder dizer meu discurso, assim me 

permitam simplesmente falar-lhes algumas coisas que sei. 

Enquanto ríamos, ela limpou a garganta e começou: 

- Não devemos deixar de brincar só porque estamos velhos. Ficamos velhos 

justamente porque deixamos de brincar. Para a gente se manter jovem, ser feliz e 

triunfar, temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos que ter um 

ideal. Quando perdemos de vista nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas 

pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem sequer sabem... Há uma 

grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm dezenove anos e 

ficam na cama um ano inteiro sem fazer nada de produtivo, se converterão em 

pessoas de vinte anos. Se eu tenho oitenta e sete anos e fico na cama por um ano 

sem fazer nada, terei oitenta e oito anos. Todos podemos envelhecer. Isso não exige 

de nós nem talento nem habilidade. O importante é que amadureçamos encontrando 

sempre oportunidades na mudança. Não me arrependo de nada. Os velhos 

geralmente dizem: não nos arrependemos do que fizemos, mas do que não fizemos. 

Os únicos que temem a morte são os que têm remorso. 

Encerrou seu discurso cantando “A Rosa”. Pediu para que estudássemos a letra da 

canção e a colocássemos em prática na nossa vida diária. 

Rose terminou seus estudos. Uma semana depois da formatura, ela morreu 

tranqüilamente enquanto dormia. 

Mais de dois mil universitários assistiram às honras fúnebres e renderam tributo 

àquela mulher maravilhosa que, com seu exemplo, nos ensinou que nunca é demasiado 

tarde para chegar a ser tudo o que se pode ser. 

Não se esqueça: envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. 
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8ª Sessão: 23/11/2006 
 

• Disposição da sala nessa sessão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – DAVI; 2 – ANITA; 3 – MARTA; 4 – OLGA; 5 – CÁSSIA; 6 – CLÉO; 7 – DENISE; 8 – 

VAZIA. 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• Inicialmente, Davi fica isolado.  

• Depois chegam Anita e Marta. Olga muda para perto delas.  

• Davi diz para Anita quando chega “Senta aí [do seu lado], somos dois vaidosos 

mesmo”.  

• Marta, ao chegar, diz “A sumida apareceu”. 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 
DENISE: Não sei porque, às vezes, a gente fala uma coisa e é outra. Eu 
detesto usar óculos e falar do meu cabelo... o cabelo vem em segundo 
lugar. 
T: É algo que você eliminaria? 
DENISE: Há um tempo atrás, fiz tratamento com uma psicóloga. Estava 
mal há uns quinze anos. A psicóloga acho que tava pior que eu porque ela 
me falava dos problemas dela... que tinha uma tia que pegava as roupas 
dela para lavar, que tinha que esconder as roupas no guarda-roupa para 
ela não lavar. Eu até dizia “Talvez ela queria te agradar”. Então, eu 
pensava que ela não podia resolver meu problema de visão, mas ela disse 
que ia me ensinar um jeito e que eu ia enxergar. Pensei “Essa mulher tá 
maluca”. Parei de ir, nem sei o que ela ia ensinar. Abandonei sem resolver 
o problema. 
DAVI: Ela falou que você ia  deixar os óculos, mas também não ia 
enxergar... 
T: Sempre usou? 
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DENISE: Foi aumentando. 
T: Não que você tivesse dificuldade, mas pelo envelhecimento? 
DENISE: Pelo envelhecimento. 
T: Alguém mais saiu pensando no que não gostava? Como é a história do 
cabelo? [fala para Cléo, que nesta hora comenta algo com Denise]. 
CLÉO: Não gosto, corto. 
T: Como é? Mostra para nós.  

 

Cléo mostra seu cabelo. 

 
CLÉO: Não gosto. Fica onda, minha neta fala que é cabelo de mola. 
T: Você ficou pensando nisso? 
CLÉO: É. 
OLGA: Acho que você falou. 
CLÉO: Não. 
DENISE: Fui eu que falei. 
CLÉO: Vou no cabeleireiro e peço para “pelar”. 
T: Você deixa claro isso? 
CLÉO: Deixo. 
ANITA: Eu tinha horror de óculos. Há cerca de seis anos fiz cirurgia de 
miopia e fiquei com presbiopia. Carrego um “oclinho” na bolsa. 
T: Usa direto? 
ANITA: Usava... achava que por isso não podia pôr colar, brinco, se 
colocasse ficava achando que parecia uma árvore de Natal. Óculos de sol 
eu gosto. 
T: Por causa dos óculos? 
OLGA: Você já viu os óculos da Sophia Loren, Regina Duarte, Ana Maria... 
DENISE: A Ana Maria com cada roupa põe um... 
T: Alguém mais pensou sobre o que não gosta? O que conversamos aqui 
muitas vezes continua lá fora e é importante falarmos sobre isso. Quem 
mais gostaria de dizer o que sentiu ou pensou depois da nossa última 
sessão? 
MARTA: Eu não participei, mas também não gosto do meu cabelo. Sempre 
fiz tintura, alisamento, mas judia muito do cabelo. Agora tá bom, mas teve 
uma época que tava caindo muito. Aí eu pensava que tava caindo muito. Aí 
eu pensava “Já que não gosto, vou deixar cair mesmo”, mas ao mesmo 
tempo não queria ficar careca, então deixa assim mesmo. 
T: Assim mesmo como? Crespo? 
MARTA: Cheio de ondinha, igual ao dela, mas ninguém quer perder tudo. 
Aliás, não quero perder nada. 
T: Esse sentimento que a Marta trouxe é importante. A gente não gosta, 
não quer perder nada. O que o grupo não quer perder? 
CLÉO: Minha mãe perdeu tudo... ficou careca. Fui no médico quando tava 
caindo meu cabelo, ele falou que era difícil mulher ficar careca e me 
perguntou “Quantas mulheres carecas a senhora encontrou da sua casa 
até aqui?”. Eu disse que minha mãe ficou e tinha medo de ficar. Ele falou 
que isso é raro, só quando a pessoa tem problema grave, câncer igual a 
minha mãe. 
T: O que aconteceu com ela? 
CLÉO: Ela teve câncer de pulmão. Não fumava nada, ficou assim 15 anos, 
nunca mais nasceu. 
DENISE: Ela já morreu? 
CLÉO: Já... ele falou que a mulher só fica careca se tiver problema 
seríssimo, o  homem não... 
T: Com o homem é diferente? Ele não sofre por essas coisas? 
DENISE: Tem uns homens vaidosos que sofrem. Quer ficar careca? 
[pergunta para Davi]. 
DAVI: Até 40 anos tinha cabelo bonito... 
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MARTA: Traz foto para a gente ver. 
DAVI: Sempre foi fino, mas o que me incomoda é a barba. Faço a cada 
dois dias... Caramba... 
T: Isso você gostaria de perder? 
DAVI: E recuperar 30 de cabelo. 
T: Não houve queda? 
DAVI: Não, nunca vi queda de monte, mas percebia que tinha menos. A 
pestana também [Anita corrige e diz que é sobrancelha]... as mulheres 
adoravam... 
ANITA: Ah! Eu me amo! 
DENISE: Deus permita não perder a visão sem ver as coisas, as flores, as 
pessoas... 
T: Ele queria perder a barba... Ela não quer perder a visão... 
MARTA: Eu não queria perder o movimento. Seria horrível! Adoro dançar, 
andar, ia sentir muito... a vista também. 
ANITA: Surdo também! Vê as pessoas mexer a boca e não entender... a 
gente não pensa assim porque não nos falta nada. 
DAVI: Melhor ouvir que ser surdo. Melhor enxergar que ser cego [ri]. 
T: Então, você [Davi] acha que não dá para perder nada? 
CLÉO: Já perdi metade da audição. Percebi quando fui atender o telefone 
sem fio na casa da minha irmã. Estava até comentando com ela 
[observadora] e não ouvi. Falei para ela, ela disse “Esse é o melhor 
aparelho que já teve”, a outra pegou e disse “Está ótimo”. Eu experimentei 
no outro ouvido e não ouvia direito. 
MARTA: Você não foi no médico? 
CLÉO: Fui. Ele falou que não tinha jeito, não recuperava mais. 
MARTA: O que você perdeu é mesmo irreversível? Mas, se você usar 
aparelho, não evolui? Se você não usar, vai piorando, perdendo mais. 
DENISE: Você não lembra? O professor falou disso, você não entendeu? 
MARTA: Pode ser que quando você foi não tinha esses tratamentos. A 
medicina evoluiu. Quando foi? 
CLÉO: Seis anos atrás.  
MARTA: Fui no otorrino e ele falou que já tô com perda e é gradativa, cada 
vez mais rápido. Com o aparelhinho, estaciona e estimula para não perder 
mais. Eu uso. 
CLÉO: Vou voltar para ver, porque o barulho no ouvido é infernal. 
DAVI: Ele tava explicando outro dia... é sistema nervoso, perde neurônios e 
aí perde audição. Aparelho não perde mais.. minha mulher perdeu, mas vai 
repor aquilo ali. 
CLÉO: Vou ficar com medo agora. 
DENISE: Tem que ser especialista. 
ANITA: Pedi para ir no especialista... É Fono. 
DAVI: Lá no centro...é um prédio alto, tem o Dr. Fernando. Ele é bom. 
DENISE: Ele não está mais lá. Está na rua do lado. Minha filha trabalhava 
com ele. 
DAVI: Ele é ótimo. 
DENISE: Tem que cuidar com médico porque eu fui numa cardiologista, 
porque tenho reflexo de válvula e disseram que tinha que operar. Fui no 
Hospital das Clínicas e disseram que não, que era só acompanhar com 
remédio. Este médico é mais idoso... gosto de médico mais idoso. Com o 
controle da minha pressão tá até diminuindo, desde 2003. E eu vou tomar 
remédio agora a cada 12 horas e depois, passo para uma vez ao dia. Se 
eu fosse na onda da médica, tava com um corte aqui [mostra o peito]. Fui 
nela, que era do convênio, para fazer encaminhamento para o HC. Ela se 
alterou, me tratou mal, pediu desculpas depois. Fui no convênio e eles 
falaram que qualquer clínico fazia e ele deu. Se eu fosse na onda das duas 
médicas, tava com cirurgia e válvula. 
DAVI: Aqui tem médico ótimo, Dr. Antonio. Teve um que queria fazer 
cateterismo na minha mulher e ele falou que ela não precisava. Ela ficou no 
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hospital duas semanas com enfermeira padrão. Ele falou que se ela não se 
cuidar, vai dar derrame... ataque cardíaco. 
T: Queria ouvir vocês um pouco mais... Vocês não gostariam de perder o 
que? 
OLGA: Tenho minha mãe que está bem, mas o pior é a perda da visão do 
que a audição e a perda de lucidez... Ela lembra de tudo, aniversário de 
todo mundo. Lúcida, sofre porque ela não enxerga, mas faz tricô. Mas, às 
vezes, ela vê e fala “Quem é esse? Não é fulano?”. Ela percebe quando 
deixa buraco no tricô, pelo tato. Ela teve catarata, operou, mas médico 
disse que não ia adiantar muito. Vê rastros, alguns reconhece, mas ela não 
aceita. Ela toma remédio e acha que vai voltar a ficar como 20 anos. Eu 
falo para ela que não tem elixir da juventude... ela anda devagar, não 
aceita, sofre porque é perfeccionista. Tenho medo de Alzheimer, é algo 
terrível! Por isso, estou sempre estudando, lendo. 
CÁSSIA: Lucidez também... mas não falar... morro de medo. Deixar de 
falar... não agüento. Eu fico apavorada disso aí. Aí, quando amanhece tá 
tudo em ordem. 
OLGA: A gente é perfeito. Agora conheço um senhor sem braços, igual 
aleijadinho, os pintores com os pés. É filho da professora Bia. Ele nasceu 
assim, ele não aceita ajuda e se desenvolveu. Fiz um curso uma vez com 
uma professora totalmente cega. Tivemos um exercício que tinha que 
apontar onde e quem falava. Tinha mentora e ela transcrevia no braile. Ela 
respondeu que o participante era o terceiro daqui pra lá. O moço não 
atentou que era ele e, no fim, era o cara e ela estava certa. Teve também 
um quebra-cabeça em T cortado, teste para o maior emissor e o melhor 
receptor do grupo. Ela passava a mão e falava “É pessoa”, “É bandeira”, 
assim, assim e por aí ela ia. Fiquei uns seis meses neste trabalho, ninguém 
sabia, resumia com lucidez e objetividade e ia super bem. Ela ficou cega 
porque teve glaucoma com sete anos de idade. A gente hoje aprende... 
[não completa seu raciocínio]. 
MARTA: As pessoas deficientes... elas desenvolvem, ela vai desenvolver 
esse mecanismo, o organismo é milagroso. 
T: Como você se adaptou ao seu limite? 
MARTA: Perder a juventude já é difícil... é recente... Tem seis meses, não 
queria... é profundamente triste para mim, chorei, mas enfrentei. 
T: Como ele interfere na sua vida hoje? 
MARTA: A comunicação... com o aparelho tudo fica intenso. Vou fazer 
ginástica e a música alta incomoda. Aí fico longe e não entendo o que a 
professora fala. Tenho que ficar de frente para a pessoa para entender, 
igual aqui na terapia. 
T: Mas não deixa de fazer ginástica? 
MARTA: Não deixo de fazer nada. 
DENISE: Você gosta de dançar. Não é esse som que prejudicou? Ou 
prejudica? 
MARTA: Eu tiro o aparelho para dançar. 
ANITA: Tem aparelho minúsculo, bom... minha filha que é fono explicou 
que o ouvido humano é seletivo. O aparelho não, ele não faz isso. Mas 
esse miudinho é mais seletivo, meu marido usa. O da minha mãe, pelo 
amor de Deus, é um som metálico. Minha filha entende. Eles são muito 
caro. 
MARTA: O agudo é terrível. 
T: O que foi? [para Cléo que murmura algo]. Você não gostaria de partilhar 
com o grupo? 
CLÉO: Deixa ir viajar primeiro. 
ANITA: Vai na Caixa. Eles parcelam em até 24 vezes. Vai preparada, o do 
meu marido é recente. Ele é militar e por causa dos tiros... dava 
treinamento de tiro... Minha filha já falava quando estava na faculdade “Pai, 
você tá ficando surdo”. Ele não acreditava. Ela levou ele, foi no professor 
dela, Gilberto. Esse professor disse que ele tinha perda, mas não precisava 
de aparelho há sete anos atrás. Mas com a idade - ele tem 62 anos - o 
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problema está se agravando. Aí o professor falou “Agora que você é 
formada, prepara seu pai para pôr aparelho”. Aí ele foi com minha filha e 
colocou aparelho. Ele fala alto, rádio, TV alta. Minha filha fala que eu devo 
ouvir no som ambiente. Eu não gosto de som muito alto. Desde quando ele 
colocou aparelho, não tirou mais... só quando vai dirigir. 
T: Ele tem o bem-estar de se comunicar sem desgaste... 
ANITA: Colocou no Laboratório do Tatuapé, estava em teste e de lá fomos 
para o interior. Durante a viagem, ele disse que já ouvia o barulho do pneu, 
o que antigamente não ouvia. O barulho de contar notas de dinheiro... 
coisas que tinha perdido. 
MARTA: Som baixo tudo bem, mas muitos sons juntos não se entende 
nada. 
T: Você não discrimina, é isso? 
ANITA: Minha cirurgia de miopia durou 11 minutos. Quando saí, não dei 
sossego. Via tudo e falava o que enxergava. Perder e readquirir é uma 
glória. 
T: Então você está dizendo que tem saída? 
ANITA: Para certas coisas sim. 
OLGA: É só procurar. 
CLÉO: Tem que ter para mim. 
DENISE: Defeitos... alegria, precisa de alegria de viver... se se fecha, acha 
desculpa para deixar de gostar da vida. 
OLGA: Filho do Roberto Carlos é cego, ele passa alegria. 
DENISE: Ele tem bondade, podia ser arrogante, orgulhoso por ser famoso. 
Mas ele expressa bondade, humildade no próprio rosto. 
ANITA: Recebi na internet sobre um mexicano que tinha dois filhos e ele 
não tinha os braços. Ele cantava, tocava violão com os pés, até dirigia. A 
pessoa se sentia bem com aquilo, procurou vencer, tocar etapas da vida. 
Ele foi abraçado pelo papa, falou que foi sua melhor glória, foi abençoado. 
Ele disse que, nos shows, vê as pessoas vibrando, erguendo as mãos e 
que ele só faz isso na imaginação. Vocês... pessoas normais... é uma lição 
de vida. 
OLGA: Recebi um de uma mulher que cuida de bebês, vai ao 
supermercado, faz compras. Faz carinho no nenê, dá mamadeira no 
começo do vídeo. Teve talidomida... 
DAVI: Passa para nós. 
ANITA: Ele fala que nenhuma moça olhava para ele até que encontrou sua 
mulher. Achei bom. Cada vez que vejo me emociono, a gente tá aqui e 
reclama. 
DENISE: Vive aleijado... depressão profunda, tem uma linha... um bispo 
que conheço passou dessa linha, depressão mata. Se passar não tem 
jeito... nem psicólogo. A força é da gente, a psicóloga é para dar empurrão. 
Vê que ela (refere-se à T) nunca fala nada, faz a gente achar a saída. Mas 
se a gente não achar essa força dentro da gente... 
T:  Tem tratamento psicológico... mas que mais pode ajudar? 
DENISE: Remédio, cardiologista, neuro... os três precisamos muito. Fui 
enfermeira, sei. Preciso muito de remédio. 
T: Sim, mas não é assim... Falamos de vários especialistas. Um 
profissional vai trabalhar junto com a fono, por exemplo. Outro não. E não é 
o clínico geral que tem condições de dar antidepressivo. Muitas vezes é 
preciso um psiquiatra. Às vezes, um psiquiatra e um psicólogo... às vezes 
um neuro. O risco de colocar a vida na mão do outro e se entregar.... Você 
teve bom senso quando largou a psicóloga que falava dos próprios 
problemas. Você procurou ajuda [dirigindo-se à  Marta]. A Cleó está atenta 
para seu problema auditivo. O importante é que ninguém pode decidir por 
vocês. O cardiologista pode fazer sua avaliação, pode ter feito a melhor 
faculdade... mas cada profissional é diferente. Uns têm mais sensibilidade, 
outros são mais intuitivos, outros mais experientes. Os clínicos antes 
avaliavam a pessoa inteira. Hoje em dia, é mais difícil. Há especialistas, 
mas... Tem profissionais com boa formação, bom senso, gabaritados, bem 



 

 

310

formados, outros não. O importante é ir atrás e descobrir quem é o melhor 
profissional para cuidar da vida de vocês. Bem... é isso que eu quero que 
vocês desenhem agora. Um desenho sobre a vida, o sentido que ficou. Vou 
pôr uma música para a gente. 
DENISE: Desenhar! 
T: Deixa vir... Fiquem um pouquinho em silêncio.  

 

OBSERVAÇÕES DURANTE O DESENHO (Os desenhos realizados nesta sessão estão 

reproduzidos em anexo).  

 

• Denise desenha. 

• Cléo ouve a música, se agita na cadeira. Parece agitada. 

• Cássia, Olga e Marta desenham. 

• Anita fica com o olhar parado, fixado, parece envolvida. 

• Davi desenha. 

• Cléo parece incomodada, não pegou o lápis de cor. Fica fixada na folha. 

• Olga pega a borracha na bolsa e escreve algo. 

• Denise diz “Todo mundo já acabou. Olha só que gente bacana!”. 

• Anita diz “Aqui é tudo gente de primeira. Você tá caprichando demais”. 

 
T: Pronto? Como se sentiram? 
MARTA: Não gosto de desenhar, se mandasse escrever... 
T: Como se sentiu? 
MARTA: Meio forçada, inibida. 
T: Você se esforçou para ter uma idéia? 
MARTA: Não, a idéia não, a pressão da idéia. 
DAVI: Fiz sol. No início da terapia, soltou, foi ficando claro o que a gente 
gosta, o que não gosta... Mesmo que as coisas fiquem aqui, quando a 
gente se encontrar na rua isso fica claro.  
T: Foi a idéia que veio? 
DAVI: Ou lâmpada ou sol. 
T: Foi o que veio lá de dentro? 
DAVI: Foi. 
MARTA: Pessoa, mundo, procurar ser feliz, viver com imaginação. 
T: Foi o que veio? Que mais [dirigindo-se ao grupo]? 
ANITA: Me emocionei um pouco, o coração alterou, está até agora. No 
mundo, podemos fazer tudo perfeito. Temos religiões e Deus fez o mundo 
perfeito para nós administrarmos e administrar nossos defeitos. O ser 
humano tem à sua volta tudo de bom. Ele que vai apreciar, ver, sentir as 
coisas bonitas como a liderança que os cisnes trocam para conduzir, para 
chegar... Saber qual hora de parar, trocar para o outro assumir na vida, não 
perder. Fiquei emocionada! 
T: Então é importante. 
ANITA: Saber administrar as falhas... 

 

Denise ri. 
 
T: Quem mais gostaria de falar? 
OLGA: Tranqüilidade, olhos fechados, deficiente... 
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T: Se cuidar... 
CÁSSIA: Tentei fazer horizonte, ver para frente. Olhar sempre para frente, 
tem tudo com as limitações... 
T: As montanhas como você fez  não impedem o pássaro de voar... Eles 
têm liberdade. 
DENISE: Horror de desenhar. Veio sol, caminho. No começo... escuro, não 
sabia nada. Aqui na escola, aprendemos com os professores esses dois 
anos. Duas professoras, uma psicóloga e outra bióloga, trouxeram vida... 
passando para frente. Tem um professor pequenino que falei para ele que 
queria levar ele para casa. Hoje, falo porque sou mais velha. Se fosse mais 
nova... 
T: Poderia também, sempre pode. 
DENISE: Encontrei ele outro dia quando eu comia tapioca e ele falou 
brincando “Isso engorda”. Eu tava mal esses dias, não andava com fome... 
Outro dia, encontrei ele aqui e ele falou “Não vai na escola?”. Dá dó perder 
pessoas como ele na vida. Aqui [referindo-se ao seu desenho] é o início da 
nossa vida que tinha grama, abrindo para entendimento, sol alargando a 
mente. Porque acontece aquilo que a gente quer. Dá para  falar “Não”, não 
precisa ser brava. Pessoas, colorido [refere-se aos passos], de cada um. 
Fiquei preocupada com ela [Cléo] que não consegue desenhar. Aqui o sol, 
sorriso, passarinho. 
T [referindo-se a Cléo]: Vamos deixar ela falar. 
CLÉO: Não sei [chora]. 
OLGA: Estamos esperando você falar. 
DENISE: Também fui assim. Fui fazer teste para aulas de alimentação, 
dietas especiais, e a professora era psicóloga. Todo mundo desenhou e o 
meu não saiu. 
T: Você quer falar? 
CLÉO: Não. 
T: Há vários jeitos de falar... O desenho é um outro jeito, mas às vezes não 
dá. Ninguém é obrigada a nada. Deixa! Falamos hoje sobre dificuldades, 
limitações, como administramos nossos medos e limitações. Tem gente por 
aí encontrando outros jeitos para lidar com estas limitações. É interessante 
notar que em todos os desenhos vocês colocaram um ponto em comum: a 
natureza. Cada um encontrou seu jeito. Falamos sobre perdas... não ouvir, 
não ver... perder, medos que, mais ou menos, todos temos. Você [Marta] 
nos contou do seu aparelho. Eu não tinha percebido e não sei se o grupo 
tinha. O seu depoimento foi importante. Você teve humildade, delicadeza 
para falar da sua limitação e partilhar com o grupo. Não é fácil falar. Essa é 
a maior lição... encontrar nosso jeito. Você falou que se não falasse, 
escreveria, e eu pensei que poderia ser com as mãos... através de gestos. 
O “diagnóstico” que a Anita deu para o Davi [Davi fala um versinho cujo 
final é “Tem gente que ainda machuca coração de mulher”] quando ele 
disse que as mulheres adoravam suas sobrancelhas, mostra como cada 
um pode encontrar um jeito de se amar do jeito que é. Nos vemos na 
próxima semana. Boa semana! 

 

9ª Sessão: 30/11/2006 
 

• Disposição da sala nessa sessão: 
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1 – DAVI; 2 – VAZIA; 3 – OLGA; 4 – CÁSSIA; 5 – CLÉO; 6 – DENISE; 7 – MARTA 

 

OBSERVAÇÃO 

 

Antes de a terapeuta chegar, Davi mostra para as colegas e para a Observadora 

uma foto dele jovem. Conta que uma garota da foto está totalmente sozinha, já teve 

depressão e perdeu toda família num acidente e que não casou. Ao encontrá-la, Davi disse 

pra ela que estava à disposição para ajudar  caso ela precisasse. Fala para a observadora 

“Ela está por nossa conta”.  

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 
OLGA: A Anita não vem. Foi pra Bahia com a filha. 
T: Como passaram a semana? 
DAVI: Passar bem... passar mal... tem que passar. 
DENISE: Outro dia, ele passou por mim perto das senhoras da classe. Elas 
não conheciam, ele tava sem chapéu... chapéu é coisa de velho. Você fica 
mais velho, mais baixinho, fica melhor sem. Se você fosse meu namorado, 
não usava chapéu. Você foi lá outro dia na aula de Espanhol e teve uma 
que falou “Que gracinha!”. Se ela soubesse que ele sofre como eu sofro... 
DAVI: Eu não me acho bonito, mas o pessoal acha. 
DENISE: No meu prédio, tem um rapaz paraplégico. Outro dia, eu desci, 
tinha passado um batom, ele falou “Tá bonita hoje”. Como, às vezes, do 
nada vem uns elogios, meu Deus do Céu! 
T: Não se acha bonita? 
DENISE: Nunca me achei. 
DAVI: Outro dia, uma falou “A mulher fica doente e fica aí solto pela vida, 
ainda mais você”. 
T: Se achar bonito está relacionado a se gostar... Hoje a proposta é 
fazermos um relaxamento... entrar em contato consigo próprio é um outro 
jeito de se gostar... ficar ligado a si mesmo... sentir o próprio corpo e estar 
atento a ele. Tirem tudo que aperta: sapatos, óculos, correntinhas... Se 
quiserem ir ao banheiro, beber água... Vamos relaxar... tentem achar um 
jeito confortável, sentados ou deitados... Tirem os óculos [Cássia e Denise 
permaneciam com eles]... Tirem tudo que pode interferir, pressionar... 
MARTA: Ótimo. 
DENISE: Tô precisando. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

• Marta junta as cadeiras, apoiando as pernas na cadeira à sua frente. 

• Cléo e Denise deitam-se no chão, uma ao lado da outra. 

• Denise fica bem próxima à parede. 

• Olga fica sentada e apóia as mãos soltas nas pernas. 

• Cássia permanece na cadeira. 

• Davi deita no chão no lado oposto da sala, sozinho. 
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T: Vamos fechando os olhos, descruzem as pernas, soltem os braços ao 
lado, respirem profundamente e mais uma vez... soltem todo ar... encham, 
soltem lentamente... o mais lento que puderem, encham totalmente os 
pulmões... esvaziem... esvaziem... respirem normalmente agora... 
respiração normal. Soltem os dedos dos pés... soltem os dedos das mãos... 
a sola dos pés... o calcanhar... a barriga da perna... as coxas. Vão 
respirando tranqüilamente, sintam o ar entrando, saindo, relaxem as 
nádegas, as costas, soltem os ombros... Soltem bem os ombros. Vocês 
não precisam segurar carga nenhuma, relaxem... Sintam-se tranqüilos, 
relaxem os braços, antebraço, as mãos... Soltem os dedos das mãos e 
observem a respiração tranqüila, relaxem... Sintam o ar entrando, trazendo 
vida e relaxem... Relaxem o pescoço, o couro cabeludo, a testa, o espaço 
entre as sobrancelhas, relaxem... Sintam-se tranqüilos... Relaxados, 
desliguem-se dos barulhos externos... [neste momento surgem diversos 
barulhos fora da sala]... Ouçam a música e relaxem... Sintam-se tranqüilos 
e relaxados, relaxem os olhos, as bochechas, os lábios... Sintam-se 
totalmente tranqüilos... 

 

OBSERVAÇÃO 

 

• Durante o relaxamento, ocorreram barulhos do lado de fora. A faxineira abriu a 

porta e, logo em seguida, a fechou.  

• Cléo ficou com os braços abertos ao lado do corpo, sua respiração parecia lenta. 

• Denise deitou muito próximo à parede, ficando meio apertada, mas parecia 

relaxada. 

• Marta estava relaxada, meio deitada nas cadeiras. 

• Cássia parecia um pouco tensa, pouco confortável. 

• Olga tirou os sapatos, parecia totalmente relaxada, cabeça caída para frente 

como Marta.  

• Davi deitado no chão, ronca no início, tórax rígido, sua respiração ecoa como um 

assobio. 

 

Após cerca de 20 minutos. 

 
T: Vamos voltando... respirando fundo, respirando profundamente... 
Enchendo os pulmões, esvaziando lentamente, mais uma vez... encham o 
máximo, soltem o máximo. Observem como os pulmões enchem e 
esvaziam. Respirem agora tranqüilamente, normalmente. Mexam os dedos 
dos pés, vão mexendo os pés, sentindo os dedos dos pés. Mexam as 
mãos, virem a cabeça lentamente para direita, para esquerda, mexam a 
cabeça lentamente para a esquerda e para a direita... Não precisa pressa, 
já corremos tanto no dia-a-dia... Vão mexendo os dedos dos pés, a cabeça 
para um lado e para o outro... Abram e fechem os olhos, levantem as 
sobrancelhas, abram e fechem os olhos várias vezes, espreguicem, 
estiquem.  
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Denise e Cléo permanecem relaxadas. 

 
T [voltada para Denise]: Vamos voltando, Denise e Cléo... Vamos mexendo 
os dedos das mãos, respirem profundamente... Vão voltando, mexam a 
cabeça de um lado para o outro [Denise e Cléo permanecem relaxadas]. 
Vão voltando, mexendo a cabeça de um lado para ouro, bem devagar, 
abram e fechem os olhos, estiquem os braços... Vamos Cléo... Volte... 
Vamos voltando... Vamos devagar... Vamos Denise... Vamos devagar, não 
temos pressa. 

 

Cléo começa a se movimentar e, em seguida, Denise. 

 
DENISE: Que preguiça! 
T: Como se sentiram? 
DENISE: Dormi, não queria voltar. 

 
T: Querem colocar os sapatos, ir ao banheiro... [ninguém sai]. Agora, peguem uma 

folhinha de papel e desenhem o que estão sentindo. (Os desenhos realizados nesta sessão 

estão reproduzidos em anexo).  

 
 
DENISE: Dá uma preguiça danada. 
MARTA: Todo dia depois do almoço faço isso uns 15 minutos. Quando 
venho aqui não. 
CLÉO: Eu queria, não sei fazer. 
T: Não vamos conversar agora para não perder o que vocês sentiram. 
Depois falaremos. Tentem expor, desenhar o que sentiram durante o 
relaxamento.  
DENISE [diz para Davi, que ainda não terminou]: Tá caprichando muito.  

 

Um dos participantes comentou que tinha percebido a entrada de uma pessoa 

durante o relaxamento. 

 
CLÉO: Eu também escutei. 
MARTA: Alguém saiu e entrou. Foram duas vezes. 
OLGA: Duas vezes. 
T: Vamos conversar sobre isso. Como se sentiram, como foi essa 
experiência pra vocês? 
MARTA: Bom... porque você coloca tudo aquilo que no momento não 
podemos... 
T: Como foi? 
MARTA: Quis pensar, fazia relaxamento na aula de Ioga, sentia o pé direito 
pesado, parte por parte e depois solta... parecia saco de chumbo... Peguei 
essa experiência e trouxe pra cá. Não tive tensão, fiquei confortável. 
T: Fiquei preocupada com a sua posição na cadeira, achei que ia ficar 
desconfortável. Gostaria de mostrar seu desenho? 
MARTA: Visualizei mar. Aqui eu passeando, peixe, céu azul, azul. 
T: É algum lugar específico? 
MARTA: Pensei em Fernando de Noronha, Bonito... 
T: É um lugar assim? 
MARTA: Lembranças dessas regiões. Não me atrai metrópole, gosto de 
mato... cachoeira, meu descanso... me desligo em região assim. 
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T: Que mais [dirigindo-se ao grupo]? 
OLGA: Sempre falo muito... pensei numa pomba, mas está tão 
desmoralizada ultimamente... [risos]... Fiz um lago, cisnes, flor aquática, 
narciso, nem sei. Eu também fiz relaxamento quando fiz terapia no Mens 
Sana. Esse que a senhora fez também [refere-se a Marta] me ajudou 
muito. A primeira vez foi na Ioga. Quando fui fazer concurso para 
magistério me fez bem. Aqui, até cochilei... mas durmo mesmo é na Ioga... 
Dava vergonha. 
MARTA: A professora de musicoterapia disse para tirarmos uns minutos 
todo dia... mas com a correria... 
T: É difícil relaxar... 
DENISE: Estamos tendo essa aula, cura pela música instrumental. Se tirar 
pelo menos uma hora para ouvir... na Scala [refere-se à rádio] tem 
intervalo. 
DAVI: Na rádio Cultura, é só instrumental... 103 ou 104, depois da ABC... 
FM. Um dia, dormi e acordei com música indiana. Aquilo foi dentro de mim 
e despertei com ela, não tem estrofe. 
DENISE: Faz parte do ser humano. Quer limpar a casa, põe samba... quer 
relaxar, instrumental. Tenho facilidade de relaxar, queria virar de lado e 
dormir de verdade. 
T: É,  você teve dificuldade de voltar... 
DENISE: Não conseguia voltar, parecia que estava pelada, boiando... que 
vergonha! Cabelo numa boa, onda, será que afundo se respirar? O barulho 
que incomodou... da porta lá fora, mas relaxei... Que vergonha! 
OLGA: Ainda bem que ninguém viu, só ela. 
DENISE: É que eu relaxo à toa. Uma vez, fizemos eu e minha irmã. Todo 
mundo acordou e eu não. Ela balançou para eu acordar, falaram que não 
podia e eu no mundo da lua. Tava bom. 
DENISE: Já fiz na cadeira e o pescoço caiu, babei no outro. Aqui fui para o 
chão, fui pra lá por isso... 
DAVI: Sensação que nunca tive na vida... já fiz algum... sensação de 
liberdade, mergulhar no espaço. Não gosto de praia, gosto de água... 
Lagoa Santa...  quando era bem jovem descia, parecia que não tinha água. 
Abastece a lagoa, rochas, rio Boré... a água toda medicinal, passa Três 
Lagoas. Toda vez que vou pra lá... 
DENISE: Lençóis Maranhenses... 
T: Foi pra lá que você foi durante o relaxamento? 
DAVI: Não quero morrer sem voltar lá. 
DENISE: Não quero morrer sem ir para os Lençóis Maranhenses. 
DAVI: A água do rio Boré é muito cristalina. Hotel climatizado é ponto 
turístico. Muita gente não ouviu falar. Uma vez, fomos com caminhão, 
quebrou a bobina, comemos, bebemos e dormi na cabine, perdi dos meus 
amigos. Já faz tempo. 
MARTA: Deve ter mudado. 
DENISE [fala para Cléo]: Fala do seu desenho. 
CLÉO: Fiz um navio. Tô morrendo de medo, não queria mais ir... Vou fazer 
uma viagem de navio... 
T: Quando? 
CLÉO: Em março... tô com medo. 
T: Tem medo do que? Do navio? Da água? 
CLÉO: De afundar... Não conheço... Tinha barco... 
OLGA: Quantos você já ouviu falar que afundou depois do Titanic? 
MARTA: Só o Titanic. 
CLÉO: Arrumei dez pessoas para ir, todos vão... eu ia dar pra trás? 
T: Vão todos quem? Você quer ir? 
CLÉO: Parece que estava dentro do navio, relaxei... 
T: A sensação, qual era? 
CLÉO: Sacolejava. 
T: Como era? Era boa? Não sentiu medo? Era prazeroso? 
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CLÉO: Tenho pesadelos depois que paguei... vou ter que perder o medo... 
tá todo mundo assanhado... 
OLGA: O avião dá mais medo. O navio também... mas a gente pode 
morrer na porta de casa. 
T: A qualquer hora... 
CLÉO: Estou há semanas sem dormir... minha neta ouviu eu falar e não 
quer ir. Minha filha falou que eu falei perto dela... agora falei que vou, tenho 
que ir... 
T: Que bom... você está tentando enfrentar o seu medo... E você Cássia? 
CÁSSIA: Consegui relaxar. Foi difícil, o que veio coincidiu com meu 
sonho... estava livre, solta, na grama, descansada, liberdade... a hora... 
relaxando, tentei desenhar eu na grama... mas... a idéia tá aí... 
T: Você já tinha lembrado do sonho ou veio na hora do desenho? 
CÁSSIA: Na hora que relaxei veio o sonho, parecia real, nítido. Depois 
desenhei. 
T: Os barulhos... como interferiram? 
DENISE: Incomodou. 
T: Incomodou... mas impediu de relaxar? 
DENISE: Não. Percebi entrar alguém, mas relaxei. 
CÁSSIA e MARTA: Saiu e entrou. 
OLGA: Ouvi pedir desculpas... me incomodou um pouco, mas relaxei. 

 

Neste momento, veio um rapaz retirar a televisão e interrompe a fala de Olga. 

 
DENISE: Aqui tem muita interrupção, vivemos reclamando na nossa 
classe. 
T: Chegou a impedir de relaxar? 
CÁSSIA: Não atrapalhou, nem assustou. 
DENISE: É, na classe interrompe quando alguém vem dar recado, por um 
motivo ou por outro... “Dá licença um pouquinho?” e interrompe. 
T: Na verdade, o ideal é que tivéssemos uma situação perfeita, silêncio 
total, absoluto sossego, mas a realidade não é assim. Vejam que, durante 
todos os atendimentos, nunca fomos interrompidos... só hoje. Mesmo o 
barulho de fora nunca tinha acontecido... Daí o exercício de lidar com os 
barulhos internos e externos. Eles existem e temos que lidar com eles... 
MARTA: Na Ioga, a hora que estava lá, o segurança punha uma música lá 
fora e ela falava que tínhamos que conviver com o barulho. 
T: É importante aprender a focar. Não temos poder para controlar tudo, 
para que tudo fique como queremos. O exercício para gente é aprender a 
relaxar e ficar ligado ao nosso interior. Conseguir desligar e ficar conosco. 
DENISE: Antes eu acordava e pensava o que vou fazer para fulano. Agora, 
acordo pensando em mim, comida boa, vou no shopping, ler... Tô 
pensando se isto é ser egoísta... Minha filha falou que quando faz terapia, 
fica egoísta. 
T: Podemos continuar a falar sobre isso na semana que vem. A próxima 
sessão será a última. Lembram do que combinamos? Do teste que fizemos 
no início do nosso trabalho? Eu disse a vocês que, após a última sessão, 
teríamos um encontro individual. Tenho duas datas, queria ver a 
disponibilidade de vocês. 

 

 
10ª Sessão: 07/12/2006 
 

• Disposição da sala nessa sessão: 
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1 – DAVI; 2 – OLGA; 3 – ANITA; 4 – MARTA; 5 – CÁSSIA; 6 – CLÉO; 7 – DENISE. 

 
T: E aí gente, como passaram? 
MARTA [ chega meio agitada]: Ainda bem que hoje vou ter uma hora para 
mim... Meu Deus! 
DENISE: Tá calor... não quero tirar a blusa [ela usa uma blusa sobre uma 
regata]... Não gosto, vão olhar. 
OLGA: Agora vamos olhar. 
DENISE: Minha idade requer cuidado. 
ANITA: Antes de ouvir isso do que ser surdo... 
DENISE: Isso vem desde pequena... 
T [dirigindo-se a Denise]: A maioria disse que você pode ficar à vontade. 
Cléo, Davi e Cássia, o que acham? 
CLÉO e CÁSSIA: Deveria tirar. 
MARTA: Deveria ficar à vontade. 
DAVI: Você disse que fico melhor sem chapéu. Agora eu falo que você vai 
ficar bem sem blusa [risos em geral]. 
DENISE: Você fica careca e mais baixinho com o chapéu. O chapéu, pra 
mim, é coisa do passado. Acho que quando uma coisa é boa, volta, e o 
chapéu nunca mais voltou em nada. 
ANITA: O que é bom pra ela pode não ser bom pra nós. Hoje você tá 
[dirigindo-se a Davi]. Falou que tá sem dinheiro, falta comida e quer bolo.  
T: O que acabamos de ver foi a prova de que hoje vocês são um grupo... 
todos palpitaram... todos se sentem à vontade para dizer o que sentem 
sobre o outro e, ao mesmo tempo, se sentem acolhidos. Vocês percebem 
que nessas dez sessões o grupo foi se formando e, ao mesmo tempo, cada 
um foi se conhecendo melhor e se dando valor. Vocês foram inclusive se 
aproximando, mudando de lugar... No início, eram dois aqui, dois lá, depois 
foram se aproximando... Hoje todos se aproximaram, trocaram de lugar, 
olhem! [todos se olham]. O grupo foi crescendo junto, partilhando a dor, 
falando sobre como se viam... sobre o cabelo, óculos...família... 
Perceberam que estão todos no mesmo barco, todos têm dores... 
problemas... A questão de se gostar, de crescer, não é só ler um livro, livro 
de auto-ajuda... Mas  é o que a todo momento posso fazer por mim. Sua 
filha [Denise] disse que terapia torna a pessoa egoísta... 
DENISE: Falou. 
T: As pessoas pensam assim... se for excessivo, fica mesmo... Mas o que 
nós temos refletido é sobre qual é o meu projeto de vida. Se quero ter vida 
plena, não resto de vida, quero mais da vida, não depender do outro para 
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eu ter o que eu quero  e mereço para minha vida. O grupo veio... os que 
estão aqui... A maior prova de se gostar é ter vindo, se desprenderam... se 
deram importância. Vocês viram que o que fizemos... não é chá das cinco, 
festinha... é um processo... é  um trabalho. A pessoa pode escolher não 
querer refletir sobre sua vida... é uma escolha... Uma vez, uma paciente me 
disse “Não vou continuar a terapia porque vai chegar uma hora que eu vou 
saber demais, vou crescer demais e eu não quero me separar”. 
ANITA: Então já sabe o que tem que fazer... 
T: Minha avaliação do grupo é muito satisfatória e esse trabalho continua... 
não fica só aqui. Falo sempre para os pacientes que é uma alta provisória, 
a definitiva não existe. A gente continua a se cuidar sempre. Todos temos 
conflitos... eu, a observadora... talvez lidemos diferentemente... cada um 
tem o seu jeito de enfrentar as dificuldades... mas vamos aprendendo. 
Logo que definimos que iríamos trabalhar a auto-estima fomos discutindo 
vários temas... violência, beleza física, envelhecimento, o que cada um 
gosta e não gosta em si mesmo, as faltas, algumas pessoas saíram, 
falamos do compromisso de participar do grupo, dos nossos medos, o que 
tira a paz... [T vira-se para Davi] você falou do funcionário da fazenda que 
ganhou dinheiro e perdeu a paz... Como temos visões semelhantes e em 
outros momentos diferentes... Fizemos um relaxamento... um momento de 
ficar cada um consigo mesmo.  Fomos testados na nossa concentração 
com o abrir e fechar da porta e os barulhos de fora. A Denise dormiu, não 
queria voltar... aprendemos a ficar com nós mesmos. Refletimos sobre 
como desfocamos com facilidade... Como é importante poder fazer algo 
para nós... Pode ser dormir... Às vezes tenho uma tarde livre, quero dormir 
ou assistir a um programa básico de TV... ir andar, mesmo que não compre 
nada...fazer uma comidinha de que gosto, comprar uma roupa nova, eu 
mereço. Vocês relaxaram, desenharam, trouxeram sonhos, conversamos 
sobre os sonhos, cada um pode ajudar na compreensão do sonho e do 
desenho do outro... Que bom! Quando você chegou [dirigindo-se à Marta] e 
partilhou seu sonho procurando saber que mensagem o inconsciente quis 
mandar...  Alguns sonhos a gente lembra, outros não! A gente esquece 
com facilidade... Continuem a escrever os sonhos, as idéias, façam um 
caderninho de sonhos, uma seqüência de sonhos, desenhem, rabisquem... 
é um outro jeito dessa energia que está lá dentro vir. Há jeitos diferentes, a 
idéia é a mesma. Então, o grupo como grupo, a meu ver, atingiu o objetivo 
proposto... Trabalhar a auto-estima... Você, por exemplo [olha para Cléo], 
deixou de cuidar da sua neta para se cuidar... com isso você demonstra o 
seu amor de forma diferente. Você se cuida e pode ficar bem para cuidar 
dela... Se dar valor e falar para o pintor que a casa é minha... Eu é que 
decido como quero que fique... Quero agora ouvir vocês... como sentiram o 
nosso trabalho focado na auto-estima? 
DENISE: Pensando esses dias, não vou fazer nada mais que não quero. 
Eu encontrei ontem, depois daquela vez, a sogra e o sogro da minha filha e 
a filha dela na formatura do meu netinho. Meu genro, antes de ir para o 
exterior, viajar, disse que falou que julgava certo o que tinha falado para 
mim, não se arrependeu e que fala de novo. Ganhei um relógio dele uma 
vez e dei para minha cunhada, não gosto de lembrar de pessoa assim. 
Agora ele se arrependeu, disse para minha filha que sou uma boa pessoa. 
Lá na formatura, não tratei mal ninguém, fui educada. Tava cheio de gente 
bonita, que pode pagar R$ 700,00... R$ 600,00 para escola de criança de 
seis, sete anos. Minha filha falou “Veja bem o que vai fazer... não tem que 
ser alegre para uma pessoa que não te tratou bem”. E se minha filha falar 
alguma coisa, vou dizer que fiz mais do que eu pude, fui bem educada 
dentro do meu limite. Meu ex-marido veio. 
T: Você estava consciente de como devia agir. Quero ouvir todos. 
DENISE: Aqui tem gente bonita, alma bonita, o sorriso dela é lindo 
[dirigindo-se a Olga], ela é um doce [dirigindo-se a Cássia], ele é um galã 
[dirigindo-se a Davi]... Ele passou por mim outro dia e colou o telefone dele 
na minha mão. Que homem faz isso? Eu dei risada. É como se fôssemos 
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uma família, somos pessoas íntegras. Aprendi a me gostar, gostar antes de 
mim.  
MARTA: Ouvi um pensamento outro dia... “É muito gratificante o que você 
faz por você, mas mais gratificante é o que você faz para mudar você”. 
Olha a  força. Acho o grupo bom... faltei... aproveitei, aprendi a me dar um 
tempo com minha filha psicóloga. Ela diz que tem a segunda-feira para ela 
e se aparece cliente ela não marca. Fala que a agenda tá lotada. 
DENISE: Bom ter filha assim. 
T: Aprendemos com todos. 
ANITA: Difícil mudar, ainda mais quando o outro quer tomar conta da 
gente. Minha filha falou para meu marido “Agora a mãe vai fazer isso 
[terapia] e quando terminar, ela vai mandar você embora”. Não é assim... 
estou confiante. Lembrei da Marta. Fui no médico outro dia e marquei 
consulta. Fui e eles pediram o comprovante de pagamento do convênio. 
Falei que já tinha apresentado... achei um desrespeito. Falei uma porção 
de coisas que não fazia antes. Antigamente, eu ia embora antes... foi um 
crescimento para mim. Hoje passei com o médico e falei que me senti 
desrespeitada no outro dia. Ele falou que teve problemas, e eu disse que 
acho que as secretárias têm que explicar e tratar melhor... que as meninas 
tinham que falar... bem... falei... foi mesmo daqui, porque tive coragem. 
T: Você se respeitou e exigiu respeito. 
ANITA: Falei para elas “Vocês não têm nada com isso, mas passa isso 
para a coordenação de vocês. É um desrespeito”. Outra ocasião, saía com 
raiva e ia embora, engolia o sapo. As pessoas tão sentindo diferença. Meu 
filho tem compromisso e justo o dia que eu vou sair tenho que fazer 
almoço. Falei para ele “Sai e vai almoçar no restaurante... se vira”. De dois 
meses pra cá, mudei. Valeu muito... O grupo aqui também... Excelente, 
gostei. 
MARTA: Meu marido delegava muito para mim. Saía 7 [da manhã] e 
voltava às 7 da noite. Agora, ele tá em casa, eu disse “Vamos dividir um 
pouco. Estou sobrecarregada, tenho isto e isto para fazer, mas você pode 
fazer por mim”... eu te interrompi [dirigindo-se a Anita]”. 
ANITA: Eu fui a que mais faltei... 
MARTA: Faltei três sessões. 
ANITA: Mas as [sessões] que vim, aproveitei. Raspei o fundo do tacho. 
OLGA: Senti sinceridade em todo mundo. Venho mudando desde minha 
separação, mas mudanças são difíceis... mas recebi apoio da minha filha, 
ela também vai no grupo no centro. Tem uma senhora lá que cuida da neta 
de sete meses, os filhos exploram. Falei para ela “Você cuida, mas se você 
morrer eles vão ter que se virar”. Isso não passava pela cabeça dela. 
Minha mãe falou “Agora você comprou uma quitinete na praia... agora todo 
fim de semana você vai para lá”. Mas o combinado com a minha irmã... não 
vem me falar. Eu era boazinha e me ferrava. Vou quando eu quero ir. A 
faxineira do apartamento da frente vinha pedir dinheiro porque o dono da 
casa esquecia de deixar... eu dava. Outro dia, eu tinha dinheiro, mas não 
dei. Não tenho obrigação. Depois, fico quase me violentando por não ter 
dado. 
T: É um exercício constante... 
OLGA: Eu, quando fiz tratamento na outra clínica, o profissional disse “A 
senhora está muito disponível, não pode ser assim”... é como você falou. 
Minha filha falou “Vamos para São Paulo, no Fórum”. Ela não gosta de ir 
sozinha, eu sempre ia, mas agora tô fazendo o que eu quero. Às vezes, 
não vou. Ah! A formatura foi maravilhosa!”. 
ANITA: Não fui. 
OLGA: Você não foi, mas viajou junto. A Fátima não foi e não aproveitou. 
T: Em casa, mesmo sem as sessões, o trabalho continua. Se algo 
machuca, incomoda, é importante parar e ver o que tem que ser mudado. A 
gente leva essa aprendizagem para a vida toda. 
MARTA: É só por hoje... é que nem no AA. Lá eles falam que de noite é 
para pensar o que tinha para fazer no dia. O que fiz... fazer uma análise. 
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DENISE: Quando tô sozinha, vou no cinema de quarta-feira. Não é porque 
é mais barato... compro doce... No meu aniversário, todo ano, compro uma 
jóia, meu presente, divido no cartão. Este ano, comprei um anel de R$ 
130,00 e penso que, se eu não usar agora... Falo para mim “Denise, vou te 
dar uma jóia hoje”... “vou no cinema”. 
DAVI: Tem o meu telefone? 
DENISE: Quer saber por que não te telefono? Porque você é casado. 
T: É um valor seu... É o seu limite...(dirigindo-se a Denise)... 

 

Grupo exclama “Ahhhh... [risos]”. 

 
DENISE: Homem casado é mulher pra mim! Não quero! Se vier com 
conversa, falo logo. 
T: Vamos retomar. 
DAVI: Tenho três filhos, se alguém... se uma mulher liga, elas não vão falar 
nada. Se antes era diferente, hoje não. Naquela época, era rígido, minhas 
filhas... 
T: Gostaria de continuar a ouvir o grupo a respeito do nosso trabalho. 
DAVI: Lembro da proposta, dentro dos encontros, auto-estima, foi muito de 
fazer, estudar, depois de velho. Queria levantar isso aí [refere-se a auto-
estima], o grupo aberto, fechado entre nós, não posso, não tem questão 
pra mim... 
T: Você achou isso? Explique melhor. 
DAVI: Foi muito legal. Você entendeu, foi bem que foi pra mim assim, pena 
que não tem outro homem aqui. Conhecer um outro, vou pra casa, fico no 
sofá, rosto sorrindo. 
T: Foi proveitoso? 
DAVI: Não me arrependo um segundo... Que percebe que no começo 
todos tinha problema... Que Dra. Lídia não pare por aqui. Que a gente não 
se perca... Trocar telefone de contato. 
T: Cléo e Cássia, gostaria de ouvir vocês. 
CÁSSIA: Tenho gostado. Sou mais fechada de todas, mas tô melhorando. 
Faltei uma vez porque não deu... adorei vir, nem que eu tivesse que pegar 
três ônibus, o grupo todo... 
CLÉO: Gostei! Pessoal legal... Vou sentir falta. Mudar, não consigo, é de 
mim. 
MARTA: Você é quem faz a mudança. 
CLÉO: E aí tem hoje, meu marido fala que eu mudei e se ele fala é porque 
viu melhora, mas ele não pergunta nada da sessão... 

T: Ele respeita... 
CLÉO: Deve ter notado, mas não pergunta. 
T: Mas tá ligado... Você deixou alguns dias de ficar com a neta para vir... 
Você se deu importância. 
CLÉO: Vou sentir falta. 
DENISE: Queria fazer uma correção... Semicorreção... Não é que não 
goste do senhor como pessoa [dirigindo-se a Davi], mas é de minha 
criação, pai baiano e mãe sergipana e descendente de holandês. Me 
divorciei porque ele bebia e me batia. Quero homem livre de verdade. 
Quando tinha 39 anos, tinha meus filhos com 12 anos, outro com 15 anos e 
uma com  17 anos... Me separei, aparecia um casado, mas quando a 
mulher ficava sabendo... Nunca mais. Dentro da moral, como fui criada, eu 
não posso. 
T: A Denise está dizendo que é uma decisão, um limite baseado nas suas 
regras pessoais, as suas normas... que não dá para passar daí. 
DENISE: Meu filho diz que é trauma, continua meu contato com ela, mas 
eu gelei. 
T: A questão não é a respeito do que é certo ou errado para os outros... a 
questão é interna... O que não é certo para ela [referindo-se a Denise]... 
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Agora, gostaria que vocês fizessem um último desenho. Um desenho feito 
pelo grupo... junto. 

 

[As folhas de papel – A4 e do flip chart –, o giz de cera e lápis preto foram colocados 

sobre a mesa para que escolhessem o material e pudessem desenhar de forma mais 

confortável]. (Os desenhos realizados nesta sessão estão reproduzidos em anexo).  

 

 
ANITA: Parece aquela brincadeira de criança, faz traço e o outro continua. 
OLGA: A gente vai completando. 
MARTA: Vou fazer... 
ANITA: Vou fazer o sol... 
DENISE: Casa... eu e minhas casas... 
CÁSSIA: Vou fazer outra coisa. 
DENISE: Tem que ter plantinha. 
DAVI: Fica meio isolado. 
ANITA: Tem muito lápis e pouca mão. 
CÁSSIA: Pouco espaço. 
CLÉO: Parece meio perdida... 
ANITA: Da próxima vez, vamos fazer curso de desenho. 
DENISE: Quando vai ter próxima vez? 
CLÉO [fala para Cássia]: Já acabou, meninas apressadas. 
OLGA: Falta alguma coisa... laguinho. 
DENISE [diz para Davi]: Mantenha-se no seu espaço. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

• Quando foi proposto o desenho conjunto, todos se levantaram rapidamente e 

demonstraram entusiasmo. 

• Os comentários acima aconteceram enquanto desenhavam. 

• No final, ao ver o desenho pronto, todos gostaram do resultado, agradeceram o 

trabalho realizado e trocaram telefones. 

 
T: Gostaria de agradecer a colaboração de vocês. Acredito que foi muito 
valioso para vocês e para nós. Foi muito importante acompanhar vocês... o 
crescimento de cada um e do grupo. Eu e a observadora (Selma) 
agradecemos. Nos vemos ainda no atendimento individual, conforme já 
combinamos. Gostaria ainda de propor para vocês mais uma sessão, em 
fevereiro, para eu ver como vocês estão, como ficaram após o 
encerramento do tratamento. 

 

Todos concordaram e combinamos que eu ligaria na primeira quinzena de fevereiro 

para marcarmos a data dessa sessão de follow up. 
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Sessão de Follow Up: 12/03/2007 
 

• Disposição da sala nessa sessão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – DAVI; 2 – DENISE; 3 – OLGA; 4 – MARTA; 5 – CÁSSIA; 6 – CLÉO. 

 

OBSERVAÇÕES FEITAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO 

 

• Denise, Olga, Cássia, Cléo, Marta e Davi [que chegou 30 minutos atrasado] 

compareceram.  

• Anita avisou com antecedência que não poderia ir. 

• Houve necessidade de utilizarmos uma outra sala para a sessão [semelhante à 

anterior]. 

 

INÍCIO DA SESSÃO 

 

Denise inicia um diálogo com o grupo sobre mudança de casa. 
T: O que você achou do lugar? Do que você gostou? 
DENISE: É bom, muito quente, mas tem que ficar informado. Quero sair de 
onde moro, meu apartamento é de fundo, não dá para ver nada, só os 
prédios. 
MARTA: Quer sair daqui ou do seu apartamento? Encontra coisa melhor 
aqui, tem que ver bem antes, propor troca. 
DENISE: Para vocês terem uma idéia, não vejo nada, só apartamento. Meu 
apartamento é gostoso, mas não vê nada. Só se quiser ficar lá dentro. 
T: Já está lá há quanto tempo? 
DENISE: Há uns cinco anos. Morei num outro por 23 anos. Por um lado, 
tenho sossego, mas para ver as coisas tem que sair. Janelas... tem grades 
em todas. Se reclamo que tem grade, os filhos falam que é para minha 
segurança. 
MARTA: Que andar que é? 
DENISE: 2º andar 
MARTA: Não precisa de grade. 
DENISE: Se tirar, tem que ser na rebeldia... tenho plantas, queria colocar 
na janela, mas tem que tirar as grades. Queria tanto ter mais espaço... no 
quarto, na sala... Colocaram grades por dentro, não dá para ver nem as 
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estrelas. Tenho vasinhos, queria colocar... mas não dá. É que minha filha 
não mora ali... 
T: Como passaram? Quem mais gostaria de dizer como foram esses 
meses? 
CÁSSIA: Fui na casa da minha irmã no interior. Muito calor, foi tudo bem, 
uma paz. 
T: Deu para descansar? 
CLÉO: Fui para praia, caí na piscina... Entrei sem escada e quando fui sair 
rolei, dei um impulso, só que caí e bati aqui do lado. Tô com dor até agora 
[ri]. 
T: O que aconteceu? Você não foi ao médico? 
CLÉO: Fui ontem. 
T: Tem doído? O que ele falou? 
CLÉO: Até para respirar dói. 
T: Esse jeito de sair da piscina... Já tinha feito assim antes? 
CLÉO: Já, mas dei azar. Desta vez, fui no médico. Ele nem olhou. 
OLGA: Eles não engessam, mas fica esperta... 
CLÉO: Vou marcar de novo. 
T: Não ouvi sua opinião [para Cássia]. 
CÁSSIA: A costela pode machucar outros órgãos, baço... Tem que fazer 
exame. 
CLÉO: Estava com minha neta, era de noite, não quis fazer os exames. 
CÁSSIA: As dores voltaram... é porque é forte. 
CLÉO: Uma hora passa. 
T: Será que você não deve procurar outro médico?  
CLÉO: Não dou sorte com médico... Uma vez, tinha dor de estômago e ele 
mandou tomar Buscopan, Atroveran e até que minha úlcera estourou... 
Acostumei com a dor até que fui na farmácia e o moço disse que não ia 
mais vender esses remédios para mim. O farmacêutico falou que eu devia 
ter um problema grave. Falei com o médico e ele falou que era assim 
mesmo, para eu trocar de farmácia. Ele achava que eu fingia e me 
amedrontou dizendo que então tinha que fazer exame de endoscopia.    
OLGA: Não era um médico chamado R.R.? Um carrasco, fez endoscopia 
na minha filha sem anestesia. Deitou ela numa maca encostada na janela, 
se virasse, ela caía para fora. Ela gritava, vomitava água o tempo todo... 
Ele é um animal, ele não faz fotografia do exame, faz um desenho... é tão 
ultrapassado... 
T: Você conseguiu dormir com a dor? 
CLÉO: Dói bastante. 
MARTA: Tem hematomas? 
CLÉO: O médico disse que se eu tivesse fratura, eu não ia andar... mas ele 
nem olhou. 
OLGA: Minha sogra é européia, estava fazendo aquelas massas e trincou 
as costelas. Não podia engessar... ele tinha que olhar. 
T: Ele não olhou ou você não quis que olhasse? 
CLÉO: Não, ele que não quis. Às vezes, para tossir dói. Na hora, voltei 
para piscina e não dava nem para respirar. 
DENISE: Tinha que olhar. 
CLÉO: Fui à noite. É de convênio. 
DENISE: A gente paga... é caro. 
MARTA: Eu pedia um raio X. Se estivesse doendo, voltava lá e pedia, 
exigia... sou encrencada com essas coisas. 
T: O que vocês fariam? Pediam? 
DENISE: Sim. 
OLGA: Eu também. 
DENISE: Carrasco... tem que tomar cuidado com médico. 
OLGA: Fui fazer endoscopia uma vez... fui já com medo, lembrando da 
minha filha. Fui num bom hospital, o médico era japonês, também me deu 
anestesia e fiquei numa maca. Depois de um tempo, via que entravam e 
saiam com outros pacientes. Aí minha filha veio e falou “Tá tudo bem?”. E 
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eu respondi “não fizeram nada ainda”. Daí a enfermeira falou “Não, a 
senhora já fez”. Eu nem tinha percebido, não senti nada. 
DENISE: Uma médica, uma vez, queria me operar. Tenho pressão alta, 
disfunção na válvula mitral, mas um professor de cardiologia das Clínicas, 
que minha filha levou, me examinou e disse que não era caso de cirurgia... 
Era só tomar remédio. Ela foi tão grossa, jogou minha ficha na mesa. Fui 
no convênio reclamar... eles falaram que qualquer médico dava 
autorização. Hoje estou com um bom médico, tomo remédio e acompanho. 
Ele já tirou um remédio, disse que só se evoluir muito opera. 
T: Você quer falar, Cléo? 
CLÉO: Quando a úlcera estourou, estava com dor, fui para o hospital. 
Fiquei lá, encontrei o médico e ele disse que precisava internar. Não fez 
nada... me colocaram num quarto ruim, chamaram um especialista. Eu tava 
passando mal, trocaram os números dos quartos. Eu estava no 18, 
mandaram ele para o 48 e não tinha ninguém mal lá... tive azar... eu tinha 
até adormecido... não enxergava mais de tanta dor. A úlcera tinha 
estourado. Falaram para meu marido “Desce e reclama”. Mas para quem? 
OLGA: Tem que fazer escândalo. 
MARTA: Tem aqueles papéis para sugestão. Eu preencho e reclamo. Faço 
minha parte. 
OLGA: Põe nome dos profissionais. 
CLÉO: “Sabe do que você operou?”, perguntou o médico para mim... só fiz 
limpeza. Vai ter que operar de novo. Disse que eu tinha uns 15 dias de 
vida. Fui para casa. Depois, fui no outro [japonês] e falei muito para ele. Ele 
só sacudia a cabeça assim [mostra com a cabeça de um lado para outro], 
mas não resolveu. Acho que ele gosta de reclamação. 
OLGA: Ele gosta, leva sempre. Minha filha falou também. 
CÁSSIA: Tinha que tratar melhor. 
CLÉO: Queria fazer endoscopia em mim recém-operada... ia me matar.  
DENISE: Parece a história do elefante fugindo do fogo e o beija-flor. Vocês 
conhecem? O elefante fugia do fogo e o beija-flor ia levando aguinha no 
biquinho. E o elefante falou “Que vai fazer?”. O beija-flor disse “Tô fazendo 
minha parte”. Quando o médico fala de cirurgia, vá a uns três lugares. Não 
opera, vê se tem tratamento. Se bobear vai para faca. 
MARTA: Vou atrás dos meus direitos... já levei até resposta de 
atravessado. Minha filha, uma vez, tava com dor, fomos num hospital 
público. Os médicos todos numa sala conversando e minha filha 
precisando de ajuda. Entrei na sala e gritei “Minha filha lá passando mal e 
vocês aí!!!”. 
T: Como foi o fim de ano para você [dirigindo-se a Marta]? 
MARTA: Fim de ano se recorda muita coisa. Não pode cair na tristeza. A 
gente lembra das pessoas que não estão mais junto com a gente no Natal. 
No Natal é pior, o Ano Novo um vai para lá, outro para cá. Minha filha 
recém-separou, senti falta. Ele não foi, as crianças passam por lá... é triste. 
Em Janeiro, meu marido falou “Vamos viajar”. E fomos nós dois viajar. 
T: Só os dois? 
MARTA: É... minhas filhas são casadas... só os dois mesmo... fomos numa 
turma de excursão. 
T: Este Natal foi assim? E os outros? 
MARTA: Em geral, neste mais com o problema da minha filha foi triste. O 
filho dela ficou com o pai, ficaram separados. Até se acostumar é difícil. 
Eles foram um pouquinho, antes ele vinha. É uma fase, vai superar e tocar, 
se adaptar às mudanças, se adaptar a mudar os hábitos. Senti muito este 
final de ano. Tenho meus irmãos no interior, mas este ano eu resolvi ficar 
aqui. Senti falta. Minha filha tem que superar... É novinha, tem 40 anos e já 
tem filho de 22 anos. 
DENISE: Depois casa de novo. Minha filha casou grávida. Ele saía com 
uma amiga antiga. Ela descobriu pelo canhoto do cartão, tentou perdoar, 
ficava super sozinha. Ele chegava cheirando cerveja. Agora ela tá no 
segundo casamento, refez a vida. É executiva de uma empresa, viaja 
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mundo todo, mas não é fácil ser forte. Bom para ela é fazer tratamento 
psicológico, arrumar namorado. Limpar terreno para plantar de novo. 
MARTA: Você também é separada, né, Olga?  
OLGA: É difícil... mesmo casada era triste. Este final de ano foi diferente, 
fui para praia com minha filha. Advogado agora não tem mais férias, ela 
emendou. Fomos dez de Janeiro, um lugar simples... tranqüilo. Nós 
chegamos, tavam arrumando ainda... tava sem janelas. A mobília... deixou 
na casa do vizinho. Ficamos arrumando até quatro e meia da manhã. 
Fomos para praia às 9 horas. Levei um livro, água, barraca. Depois, fui 
ficar com minha irmã uns dias em outra praia. Eles me levaram. Foi 
diferente. Fui agora no Carnaval. Eles vão toda semana, até chovendo 
canivete. Não quero ir toda semana... 

 

[Davi, interrompendo, chega neste momento e sai novamente. Faz algum comentário 

com o grupo e ninguém responde, só o cumprimentam]. 

 
OLGA: Quero levar minha irmã. Nós vamos para praias perto, de carro... 
ficamos lá. 
MARTA: Passa o dia... 
OLGA: Não tem horário. Um dia, o vizinho do apartamento tava com dor de 
cabeça, voltei para o apartamento tranqüilo... em Peruíbe não dá. 
T: Conseguiu desligar?  
OLGA: Feliz. Minha filha recebeu de umas ações de 2002 um dinheiro e 
faltava uma parte. Eu disse “A mãe ajuda pagar”. Aí comprou o 
apartamento... é bom ter nosso cantinho.  
T: Nem o improviso... falta de janela... o fato de não estar pronto. Nada 
incomodou? 
DENISE [para Davi]: Cadê o chapéu? 
OLGA: Tirou em homenagem a você. 
DENISE: Uma vez, minha colega falou com ele que fazia mal. Que sem, 
ficava mais moderno... fez bem... ficou mais moderno. 
T: O que o grupo acha... com chapéu ou sem o chapéu? 

 

O grupo todo concorda que Davi fica melhor sem chapéu. Davi conta para o grupo 

que está fazendo psicoterapia e tomando remédio que o psiquiatra indicou. 

 
DAVI: Logo no último dia do teste quando a Dra. Lídia falou para eu ir no 
psiquiatra e no psicólogo, eu liguei e marquei. Liguei e o Assistente Social 
me mandou. 

 

Todos conversam ao mesmo tempo pedindo que Davi explicasse melhor. 

 
DENISE: Aonde? 
DAVI: Primeiro o Assistente Social conversou comigo. 
MARTA: Os estagiários participam para atender. Minha pergunta agora é 
para Dra. Lídia. Como funciona o tratamento lá na Clínica da Universidade?  

 

A T explicou como funciona o tratamento psicológico na Clínica-Escola. 
 

T: No caso do Davi, recomendei que ele procurasse um profissional da 
rede credenciada. Daí o Assistente Social encaminhou... E o Davi procurou 
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rapidamente. Bem, hoje o objetivo era ver como vocês passaram esses 
meses... Não era um trabalho individual e sim em grupo... focamos a auto-
estima. Hoje, chamei vocês porque queria ver como vocês continuaram a 
trabalhar isso sozinhos. Esse trabalho de se cuidar é para vida toda...  Às 
vezes, a terapia individual é necessária. Quando penso em terapia, penso 
em crescimento, como médico que cura e previne. Se tenho  dor, preciso 
me cuidar. Na psicologia, também é importante um trabalho preventivo. 
Quando convidei vocês, eu não sabia quem precisava, não tinha um 
diagnóstico. Vocês se inscreveram, vieram... Nos conhecemos e a partir 
daí vocês sentiram que queriam continuar... e o grupo foi se 
desenvolvendo. 
MARTA: Se eu vou procurar um terapeuta, como sei se ele é bom ou não? 

 

A T fala sobre a atuação do Conselho de Psicologia e sobre o registro dos 

profissionais. Fala também sobre as características do tratamento psicológico. 

 
T: O tratamento tem altos e baixos. Vai sair pensando. Às vezes, é difícil... 
mas vale a pena. O critério não é ser agradável ou não, é ser sério... Veja 
no Conselho se o profissional está autorizado a atuar, se tem 
especialização. 
MARTA: Onde tem? 
T: Temos uma sede em Santo André e a central em São Paulo. 

 

[A observadora coloca os telefones do CRP de Santo André e São Paulo na lousa]. 

 
T: O importante é vocês confiarem no profissional, haver empatia entre 
vocês.  
OLGA: Quando fiz terapia com parapsicólogo, levei um soco mental. Ela 
gritava “você não é Deus!”. Na hora, não gostei, queria colo. Ela tinha olhos 
grandes... saí de lá chamando ela de “zoiuda” e quando cheguei em casa, 
caiu a ficha. 
MARTA: Você queria colo...  
DAVI: A guerra só é boa quando tem luta, se não não tem graça. Tive uns 
bombardeios... mas não... A dona da casa onde moro... é alugada... queria 
a casa... mandou a advogada, neta dela... chegou assim... Não devo nada, 
pago tudo direitinho. Não notificou, fiquei preocupado com a minha mulher. 
Se ela fica como está, tá bom... Para não piorar. Fiquei de intermediário. 
Minha filha tem três casas nesta região. Uma das inquilinas entregou uma 
casa. Aí saímos e fui para lá mais despreocupado. O que achei que era 
ruim, se tornou benefício... grande peso... diminuiu bastante para mim. 
Quando ela (refere-se a T) fez reunião para mim, disse isso [para procurar 
tratamento psicológico e psiquiátrico]. 
T: Orientei todos de acordo com a necessidade de cada um... 
DAVI: Quando não uma falou... Quando ela falou, aí a ficha caiu. Já no 
outro dia, fui na Clínica da Universidade e eles indicaram. Estou em 
terapia... uma vez por semana. Talvez mês que vêm duas vezes.  Estou 
mudando. agora não dá. 
MARTA: Você falou no começo que, de repente, você despertou. Pode 
falar para gente? 
DAVI: A Dra. Lídia falou que parece que tudo tá bem, mas não está... Está 
explodindo (refere-se à orientação dada após o reteste). Levei um choque, 
como... porque... Ela é pessoa forte, experiente e ninguém falou... E 
ninguém explicou, eu estou assim faz tempo. 
MARTA: Sua mulher é acamada, né? 
DAVI: Passei ela no Psiquiatra. Ele disse que não tem nada, mas se ela 
tiver alguma alteração pode piorar. A psicóloga me disse que eu 
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conversando com outras mexeu na casa e deixou a casa desarrumada... 
Ficou pior. Aí fui procurar mais rápido possível. Eles encaminham cada um 
para uma psicóloga. Aí [na clínica da Universidade], eles avaliam e 
mandam uns 30 pacientes para lá... tem outros lugares também. Você 
combina preço e aí fecha contrato por tempo indeterminado. Aí faz 
avaliação com outra psicóloga.  
MARTA: Não tem preço fixo? 
DAVI: Preço fixo e razoável para pagar... 
MARTA: Uma hora? 
DENISE: Tem que ser. 
MARTA: São estagiárias? 
DAVI: Não, formadas com experiência com crianças e adultos. Cada clínica 
pega 30, a Universidade é que distribui. Ele falou “Vou te mandar para uma 
psicóloga que é nota 10!”.  
OLGA: Uma vez também viajando pela Europa, deixei filhos, família e 
fiquei um mês na França fazendo um curso com uma amiga. E ela gritou 
comigo porque me viu triste, disse que eu tinha que aproveitar esta 
oportunidade. Foi a mesma situação. Depois, ela me explicou que o irmão 
dela fez isso com ela e se você ficar bonzinho, ficava pior. Voltei para a 
terapia, e tem que ser assim. 
T: Por isso você continuou... Sua amiga teve que dar um chacoalhão... Foi 
o jeito que ela encontrou para ajudar... Ela viu que você precisava reagir... 
O tratamento psicológico não é fácil... Mas ajuda a crescer, a se conhecer. 
Importante procurar indicação de conhecidos. Queria ouvir mais vocês... 
OLGA: Estou pensando mais em mim. 
T: A Cássia também se permitiu tirar férias... a Cléo também, mas ainda 
precisa se tratar melhor, procurar um profissional para diagnosticar melhor 
e ver o que tem... a Marta também se deu um passeio bom, mesmo com 
momentos difíceis com a filha... o Davi aproveitou a mudança, está mais 
tranqüilo, foi buscar ajuda, está se cuidando... tudo isso é positivo. 
DAVI: No passado, toda a família era contra [o tratamento]. Agora, 
controlam horário, me apóiam. 
T: Até porque você quer muito... 
OLGA: Elas percebem você melhor. 
MARTA: Hoje a sociedade aceita melhor a psicologia... antes, era coisa de 
doido. Minha filha, quando era adolescente, eu falei para ela ir na psicóloga 
e ela disse que não precisava. “Não estou doida”. Depois que eu fiz, ela 
também foi... E vai até hoje, de vez em quando.  
T: Essa é a idéia... há vários caminhos para a gente se cuidar. 
DENISE: Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Pode fazer só 
medicação?  
T: O psiquiatra é um médico que pode medicar e fazer terapia ou só 
medicar. Psicólogo clínico pode fazer avaliação e terapia, não medica. A 
medicação sozinha não resolve, controla. Em alguns casos, é mais eficaz 
quando forem juntas medicação e terapia. A medicação controla os 
sintomas enquanto a terapia se desenvolve. Bem... precisamos encerrar. 
Agradeço a vocês. Vocês têm nossos telefones se precisarem falar 
conosco, se precisarem de alguma ajuda... de qualquer coisa, podem 
ligar... 

 

Todos os participantes do grupo se abraçaram, abraçaram a terapeuta e a 

observadora e se despediram. 

 


















