
ANEXO E 

 

Aplicação do SAT – ANGÉLICA 

 

1. São três idosas pensando na vida, não sei dizer, acho que tão conversando, falando que 

elas têm que passar no médico, estão com alguma dor. Elas já foram no médico antes e não 

adiantou, tem que voltar. 

3. É um senhor e uma senhora, e esse o que é? Pode ser Jesus? É um menino, a senhora quer 

pegar a mão dele para levar no médico, ele está doente e precisa ir ao médico. No fim, vão 

conseguir levar ele no médico e ele vai melhorar, vai ficar bom. 

4. É uma família, só aqui cozinhando que é outra pessoa, é a empregada. Ela (aponta quem 

segura o nenê) vai passar no médico com o nenê, ele está doente, acho que está com febre. 

Agora essa aqui no chão está telefonando para poder passar no médico também. No final  

conseguem ir no médico, melhoram. 

5. Eles estão todos estudando. Essa pode ser a professora?(aponta para a senhora da 

esquerda sentada à mesa). Tem uma sentadinha aqui que está sozinha tá esperando alguma 

coisa. Acho que tá esperando à vez dela de passar no médico. Esses dois tão conversando, 

pensando na vida ou em Deus. Esse aqui tá lendo um livro. Só isso. 

13. Os dois vão viajar, estão com uma mala, vão pegar um avião. Eu nunca andei de avião, 

eu tenho vontade... Acho que vão para a casa da família para ver se estão tudo bem, eles vão 

e vão encontrar tudo bem. 

14. É um senhor que está com um vidro na mão. Será que vai tomar banho?Acho que sim. Ele 

tá pegando um remédio para tomar né... Não sei mais. 

15. Estão em um baile, está gostoso. Eu gostava de dançar em baile, mas agora que o meu 

marido morreu não penso mais nisso (chora), eu só assisto não danço mais. Da história eu 

não sei. Só isso. 

16. Não sei. Um sonho com a família, um sonho que ela está namorando... Não sei dizer. 

 

 



Aplicação do SAT - BENTO 

 

1. São três pessoas, estão conversando. Essa da esquerda está sendo questionada pelas duas, 

está deprimida com isso. As outras estão indagando algo, não sei o quê. Elas tão com o dedo 

assim, apontando ela. Ela está se sentindo desprotegida, deprimida, vai ficar assim e as 

outras questionando, acaba assim. Acho que ela fez algo errado que elas não gostaram, está 

deprimida. 

3. Essa aqui... Pode ser pai e mãe estendendo a mão para ele, o filho. Estão oferecendo 

apoio, colo,como se quisessem tirar ele de um lugar que não pode sair sozinho, tanto a 

esposa como o marido. O menino está esperando que um dos dois o socorra... Acho que vão 

socorrer... Os dois estão oferecendo apoio... Vão conseguir ajudar o menino. 

4. Essa aqui... É uma família em casa. O pai com o garoto mais novo brincando, a filha mais 

velha no telefone, a avó sentada no sofá. A esposa fazendo comida. Já estão com a mesa 

posta, tem até a cadeirinha da criança. É um a família normal. Seria a hora do jantar, da 

ceia, estão todos felizes. Só. 

5. Essa aqu, i tá complicado. Parece que estão num recinto público, tão conversando entre 

eles, um na poltrona, outros nas cadeiras. Aqui são quatro pessoas adultas jogando cartas, se 

divertindo. O senhor mais velho está lendo o jornal. Aqui, essa senhora está apreciando a 

paisagem em uma cadeira de balanço. É uma senhora bem idosa. É só isso. 

13. Aqui, seria um aeroporto, um saguão, a moça do balcão de informações, ao fundo o avião 

está partindo. O funcionário do aeroporto carrega as malas da senhora que chegou de 

viagem, está retornando de uma viagem, trouxe um passarinho de onde veio. Ela tá séria, 

mas sempre é bom retornar, estar de volta, ela está gostando de voltar para casa. 

14. Aqui, é dentro de um banheiro, um senhor de idade acabou de levantar e foi no banheiro 

pegar o remédio. Está com roupa de dormir, então deve estar pensando que vai tomar seu 

remédio para começar o dia. Ele está se sentindo bem. 

15. Essa é interessante, é um salão de baile, dois casais dançando. É um jovem com uma 

senhora mais de idade e um senhor, esse olhando para a senhora também de idade, estão se 

paquerando. Ele tá interessado nela. Ele está “xavecando” ela, como se diz hoje. Acho que 



ela não está interessada não, tá mais distraída em olhar os casais; ele que está a fim dela, ela 

não está. 

16. Ela está sonhando coisa boa, tá tranquila, tá sonhando com as filhas, se é que tem netos, 

deve ser esse tipo de sonho, é um sonho bom. 

 

Aplicação do SAT- CLARA 

 

1. Ela, da esquerda está pedindo uma coisa e esses estão vendo o que vão fazer. Acho que ela 

está pedindo para ir embora da onde moravam os três. Essa de coque é irmã e do lado é o 

marido dela. Ela disse que vai embora da casa deles. A irmã disse que não ia dar certo 

porque ela vai ficar sem companhia, não queria que ela fosse embora. Mas ela que quer ir 

embora, disse que está aborrecida, eles tomam muito conta dela; quer ser mais livre. Eles 

vão pensar sobre isso, não resolveram ainda. 

3. Avô, avó e neto. Ele o neto, queria uma coisa. O avô disse que trouxe, a avó deu outra 

coisa. O avô trouxe uma caixa de chocolate, a avó outra coisa, um brinquedo, e o menino 

ficou indeciso. Ele ficou chateado porque não queria nenhum dos dois, não era o que ele 

queria,queria uma coisa maior, um brinquedo maior. 

4. Os dois, homem e mulher sentada são avós. Ela, deitada, é a mãe do menino, está no 

telefone. O avô está com o neto no colo. A avó chamou o menino mais ele prefere o colo do 

avô. A mãe esqueceu do menino, a avó vai ficar aborrecida com a filha porque ela não está 

ligando pra criança. Ela diz que tudo bem, e acaba que enquanto ela não acabar o 

telefonema não vai ver o menino,só depois. 

5. Esses dois tão conversando (direita), é uma conversa séria. Essa no fundo tá vendo a 

paisagem. Esses tão jogando baralho, tão entretidos que não veem mais nada. O avô está 

lendo uma história, mas os outros nem perceberam, tão entretidos jogando carta. A do fundo 

não gosta de conversar, só quer ver a paisagem. Mas esses dois estão na conversa 

séria,podem estar falando de algum neto,não sei. 

13. São mãe e filho, resolveram mudar. O filho vai levar a mãe embora, vai levando o 

passarinho. Acredito que, por causa da roupa, ele é militar. Ela quer ir embora porque ficou 



sozinha, vai morar mais perto dele. Ela tá meio insegura, mas espero que melhore. O filho 

ficou chateado, aborrecido porque agora tem que cuidar da mãe, ele não quer muito cuidar, 

dá preocupação. 

14. Ele tá no banheiro, mas ele quer guardar isso aqui, mas tá difícil está alto. É um 

frasquinho de coisa de barbear, mas o armário está alto, está difícil. Ele tá com medo de 

cair, o banheiro é meio desastroso. Acho que ele vai colocar o frasquinho na pia, é mais 

seguro. 

15. A mãe e o pai dançando, o avô foi ensinar a neta a dançar. O avô e a avó ficaram 

preocupados porque não podem acompanhar sempre a neta, ela não gosta. Eles se 

preocupam com a neta porque em locais assim os jovens podem assediar, pode acontecer de 

ser enganada. 

- E os pais? 

São os avós que se preocupam mais. Acho que o avô vai acompanhar a neta e ela vai 

concordar. 

16. Sonhou que a filha que morava longe tinha chegado em casa, tava chegando. Foi um 

sonho bom. 

 

Aplicação do SAT-TEREZA 

 

1. Acho que são idosas, tão apoiando ela aqui (esq).  Estão todos se apoiando, uma 

segurando a outra. Acho que essa (esq.) não consegue ficar sozinha e elas duas tão ajudando. 

Ela tá com algum problema nas pernas, coluna, se soltar ela vai cair. Elas não vão soltar, 

vão segurar essa, vão ajudar. 

3. Ele, o menino, está na água, quer sair e pede ajuda, não consegue sair sozinho. Os dois tão 

fora da água, querendo ajudar ele sair; acho que ele está se afogando. Eles não vão 

conseguir ajudar o menino, ele vai se afogar porque eles estão muito longe. Pode ser marido 

e mulher e o menino é o filho. 



4. É uma idosa, a filha tá lendo, esse aqui tá pegando o nenê, esse aqui, o pai, tá ensinando 

idosa como pegar o nenê, acho que ela vai aceitar ser ensinada, não sei. 

5. Esses aí estão na escola, tão lendo, ou então estão na beira da piscina. Tão na mesa 

conversando, explicando algo para essa de colar. Esse tá lendo. Não sei o que estão 

explicando. É só isso. 

13. Esse aí vai viajar de avião, é mãe e filho. Não sei para onde, acho que vão visitar alguém, 

devem estar gostando de viajar. É só isso. 

14. É um banheiro e ele é um funcionário, um torneiro, um bombeiro ou de caminhão de gás, 

acho que é um funcionário pela roupa, ele veio consertar a pia da casa, vai consertar e só. 

15. Tão dançando, tão se divertindo. Esses dois tão olhando, devem ser os pais da moça. Os 

pais tão dando apoio pro casal, porque eles tão dançando agarradinhos, os namorados estão 

só curtindo. Pensam em casar, ou não casa e separa, que é o que acaba acontecendo. Acho 

que vão casar no fim, os pais tão dando segurança para ela. 

16. Sonhou que estava na cama e aí ela caiu do sofá. 

 

Aplicação do SAT-ISA 

 

1. É marido, mulher e filha conversando sobre problema de família, eles estão conversando 

coisas boas, gostam de conviver, de conversar. Só isso. Não tem mais nada nessa história. 

3. Parece um afogamento. São pai, mãe e filho, o filho está se afogando no rio, levantando as 

mãos. O pai e a mãe vão socorrer o filho, vão salvar o menino, vai ficar tudo bem, o menino 

vai ficar feliz. 

4. Essa tá sentada, essa no telefone é a filha, é uma família todos juntos. Não sei mais. Só 

isso. 

5. Nossa! O que pode ser isso aí? Pode ser uma família, esse dois um casal de namorados. 

Não sei mais, não. 



13. Eles vão viajar, tão até com malas, levando o passarinho. Vão de avião, são marido e 

mulher, ou então ela é sozinha e ele tá levando as malas. Ela tá gostando de viajar. Só isso. 

14. Ele está limpando o banheiro, está com uma vasilha na mão. Parece que ele está com um 

avental, tá guardando uma coisa, um frasco. Parece um faxineiro que está limpando as 

coisas. Só isso. 

15. Eles estão dançando no baile da terceira idade, um forró. Esses dois estão só olhando, 

tão só olhando o povo dançar. Tão pensando em juntar os dois e dançar. Acho que vai 

acabar tudo bem, vão dançar. Me lembra quando eu dançava com o meu marido nos bailes 

da terceira idade;hoje está difícil;perdi a vontade. 

16. Sonhou que estava no paraíso, ou sonhou que estava viajando de avião. Estava se 

sentindo muito feliz com isso. Se fosse o paraíso, era muito bacana, ela estava gostando. 

 

Aplicação do SAT-LUCIA 

 

1. São duas senhoras e um senhor; é um casal que recebeu uma visita. Não é fácil isso não, 

não sei se vou saber contar certo. (Eu esclareço que não há certo ou errado e que ela pode 

contar a história como quiser). Estão se cumprimentando. Pela expressão ficaram contentes 

de receber a visita. A mulher era uma amiga muito querida. Ficaram felizes de se rever. 

Acaba assim. 

3. É um casal com uma criança, deve ser filho deles. Estão brincando com a criança, estão 

demonstrando alegria pela brincadeira que estão fazendo. O filho está contente porque 

ergueu os braços, não sei que brincadeira era. É uma família unida e feliz. 

4. É uma família reunida na sala. Essa sentada na poltrona é a avó, o rapaz, filho dela, 

brinca com a criança, a senhora, mãe da criança, prepara o almoço; tem uma adolescente 

que se esquece da vida falando pelo telefone. A avó só observa tudo. Enquanto aguardam a 

mãe colocar a comida na mesa,cada um tem seu momento de descontração.Está um clima 

alegre,o nenê está rindo, o pai rindo.A avó também está feliz,deve estar pensando: que bom 

ver minha família se sentindo feliz. 



5. Parece ser uma reunião de amigos, alguns jogam baralho, o senhor idoso, que deve ser o 

avô, lê o jornal. A vovó está olhando pela janela, sentada na cadeira de balanço. Sentados 

um de frente para o outro, um casal de namorados conversando coisas que não queriam que 

os outros ouvissem. É um ambiente descontraído, são todos amigos. A vovó pensa no 

passado, lembra do passado e está se sentindo bem. 

13. É o hall de um aeroporto. Tem uma senhora chegando de viagem e um rapaz funcionário 

acompanhando, carregando suas malas. Ela leva um passarinho na gaiola. A recepcionista 

está no setor de informações, há um senhor aguardando alguém ou vai viajar, e um avião 

partindo. Esse senhor não tem nada a ver com a senhora. Ela está pensando na sua chegada, 

como vai encontrar tudo e também contente por ter agora um dia a dia feliz. O senhor 

aguarda alguém chegar que não chegou no voo. Pela bagagem, ela deve ter vindo do 

nordeste já que trouxe um passarinho. 

14. É um senhor idoso no banheiro, ele acabou de tomar banho e está de roupão e está 

pegando um remédio no armário. Sobre a pia tem um copo, pela cara ele deve ter acordado 

agora. Deve ser um remédio que está acostumado a tomar para melhorar a saúde, deve ser 

de pressão. Está se sentindo bem, é o horário dele tomar remédio. Tem boa memória porque 

não esqueceu de tomar o remédio. 

15. Aqui é um casal que vai partir. Esta é a moça se despedindo dos avós e o pai e a mãe 

observam, dá a impressão que eles têm lagrimas nos olhos. Eles não estão contentes; os pais 

e avós estão tristes de ver a filha e o genro ir embora. Se casaram e estão partindo, eles estão 

partindo, mas estão felizes; vão partir para uma vida nova cheia de expectativas. Mais avós e 

pais, mais os avós, vão ficar tristes por um dia e depois passa, é sempre assim. Vão lembrar 

os momentos bons e passa. 

16. Difícil né? Deve ter sonhado que estava num lugar bonito, um jardim florido, com 

crianças livre e correndo, meninos jogando bola, um sonho muito lindo. Se vê como uma 

criança que também brincava no jardim. Vai acordar muito feliz lembrando do sonho. 

 

 

 

 


