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A PSICOTERAPIA  BREVE  OPERACIONALIZADA DE MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 2012. 101 p.  Dissertação (Mestrado em 
Psicologia da Saúde) – Faculdade da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, São 
Bernardo do Campo, 2012. 
 
A presente pesquisa foi realizada com duas mulheres em situação de violência doméstica e 
fundamentou-se nos pressupostos teóricos, técnicos e metodológicos da intervenção 
psicológica intitulada PBO- Psicoterapia Breve Operacionalizada. O objetivo foi analisar o 
processo da PBO de mulheres em situação de violência doméstica. Para a realização do 
diagnóstico adaptativo operacionalizado utilizou-se como instrumento a EDAO - Escala 
Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada. O método utilizado  foi o estudo clínico de 
abordagem psicanalítica  que tem como base  o estudo descritivo do tipo estudo de caso. As 
participantes realizaram cinco entrevistas diagnósticas e foram classificadas igualmente com 
adaptação ineficaz severa apresentando sintomas neuróticos mais limitadores, inibições 
restritivas e rigidez de traços caracterológicos. Elas foram encaminhadas para um atendimento 
em PBO. Após o final do processo realizou-se as entrevistas de Follow up que foram 
novamente avaliadas por meio da EDAO. Os dados obtidos nas entrevistas de follow up 
mostraram que houve mudança na eficácia adaptativa. As participantes foram classificadas 
igualmente com Adaptação Ineficaz Moderada. Elas apresentavam alguns sintomas 
neuróticos, inibição moderada, alguns traços caracterológicos. Conclui-se que nos casos 
estudados, na análise por setores, pôde-se perceber que o setor afetivo relacional constituiu-se 
como uma fonte de conflitos e insatisfações gerando soluções em sua maioria pouquíssimas 
adequadas, obviamente, influenciando decisivamente os demais setores da adaptação. 
Também, observou-se o fenômeno da reprodução de modelos do passado nas relações 
estabelecidas no presente. Nos dois casos estudados houve uma situação de violência física e 
de abuso sexual, que se configurava como uma herança provinda de uma dinâmica relacional 
da família de origem e se perpetuava livremente em suas famílias nucleares. Por último, cabe 
assinalar que as pacientes participaram de forma ativa durante o processo terapêutico. A partir 
das interpretações teorizadas foram capazes de reconsiderarem suas atitudes frente às 
situações-problema vividas e puderam, durante e após o processo psicoterapêutico, adotar 
algumas medidas concretas para enfrentá-las de forma mais adequada. Conclui-se que o 
processo de psicoterapia breve operacionalizado e a utilização das interpretações teorizadas 
parecem ter contribuído   para a mudança na qualidade da eficácia adaptativa das duas 
mulheres que fizeram parte deste estudo.  
 
 
Palavras chave: Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada – EDAO; Psicoterapia 
Breve Operacionalizada - PBO; Violência Doméstica; Interpretação Teorizada. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

OPERATIONALIZED BRIEF PSYCHOTHERAPY SITUATION OF WOMEN IN 
DOMESTIC VIOLENCE. 2012. 101 p. Dissertation (MSc in Health Psychology) Faculdade 
da Saude da Universidade Metodista de Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo, 2012. 

This research was conducted with two women under situations of domestic violence and was 
based on theoretical, technical and methodological aspects of psychological intervention 
called OBP-Operational Brief Psychotherapy. The aim was to analyze the process of OBP of 
women in situations of domestic violence. The method was a clinical study of the 
psychoanalytic approach that is based on the study of descriptive case study. Participants 
performed five diagnostic interviews and were also classified with severe ineffective 
adaptation featuring most limiting neurotic symptoms, inhibitions and restrictive rigidity of 
character traits. They went through OBP and after the end of the process the ‘Follow up’ 
interviews were reassessed by EDAO. The data that was obtained in follow-up interviews 
showed that there was a change in adaptive efficiency. Participants were also classified with 
Moderate Inefficient Adaptation. They had some neurotic symptoms, moderate inhibition, 
some character traits. Our conclusion is that in the studied cases, though the analysis by 
sectors, the affective relational sector has established itself as a source of conflict and 
dissatisfaction bringing very few appropriate solutions, decisively influencing other sectors of 
adaptation. In addition, we observed the phenomenon of reproduction models of the past in 
the established relations in the present. In both studied cases there was a situation of physical 
and sexual abuse, which was configured as an inheritance coming from a relational dynamic 
of the family of origin and perpetuated freely in their nuclear families. Finally, it should be 
noticed that the patients participated actively during the therapeutic process. From the 
theorized interpretations, they were able to reconsider their attitudes towards problematic 
situations experienced and they were able to take some concrete steps to deal with them more 
adequately during and after the psychotherapeutic process. 
It was found that the process of brief psychotherapy and the use of operationalized theorized 
interpretations seem to have contributed to the change in the quality of adaptive efficacy of 
two women who took part in this study. 

 
 
 

Keywords: Operational Adaptive Diagnostic Scale - OADS; Operational Brief Psychotherapy 
- OBP; Domestic Violence; Theorized Interpretation. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

Discorrer sobre violência é certificar-se que este é um tema amplo e fortemente 

presente no contexto urbano, escolar, familiar e deve-se considerar que as pessoas envolvidas 

em situação de violência de qualquer natureza foram desrespeitadas em seus direitos mais 

elementares. 

A partir de 1996 a Organização Mundial de Saúde -OMS/WHO- adotou a resolução 

WHA49. 25, que reconhece a violência como o maior e mais crescente problema de saúde 

pública mundial. Portanto, nesse primeiro relatório sobre violência e saúde a Assembléia 

apontou as sérias conseqüências da violência para indivíduos, famílias, comunidades e países, 

destacando também os efeitos prejudiciais que ela gera no setor de serviços de saúde.  

A OMS/WHO (2002) reforça a preocupação com essa questão ao elaborar o Relatório 

Mundial sobre Violência e Saúde que teve como principais objetivos “ampliar a consciência 

acerca do problema da violência em nível global; argumentar que a violência pode ser 

prevenida e que a saúde pública tem um papel crucial no reconhecimento de suas causas e 

conseqüências”. (p.3 ). 

Portanto, compreende-se que todo esforço empreendido no enfrentamento desta 

questão torna-se justificável. A experiência clínica no atendimento às pessoas em situação de 

violência doméstica no Núcleo Não Violência da Universidade Paulista na cidade de 

Sorocaba, tem suscitado questionamentos em relação ao tipo de assistência psicológica 

prestada a essa população. E o atendimento psicológico breve tem sido utilizado e tem 

contribuído para que as pessoas possam mobilizar recursos internos no enfrentamento da 

violência. Assim, é relevante avaliar o processo de atendimento oferecido às pessoas que 

buscam ajuda no enfrentamento da violência. 

Para Freire (2005) os homens são seres do fazer o que exige ação e reflexão.  Portanto, 

compreende-se que a postura indagativa frente a quaisquer fenômenos permite uma 

compreensão - reflexão-crítica - já que não existe algo pronto, determinado e estabelecido.  

A relevância teórica acadêmica envolverá questionamentos sobre a assistência 

psicológica prestada às mulheres em situação de violência doméstica. Tal estudo poderá 
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contribuir para que os profissionais de psicologia possam ter um material sobre o qual tenham 

uma referência sobre o atendimento psicológico breve e seus resultados quando aplicados a 

problemas e conflitos relativos à temática da violência.  

Pode-se dizer que a relevância científica social desta pesquisa reside em ampliar a 

discussão sobre a temática violência doméstica. Acredita-se que ao conhecer e analisar os 

desdobramentos sobre ela assim como os meios de enfrentamento contribuir-se-á para uma 

análise crítica do tema.  

 

 

1.1 O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA 

 

Segundo Zimerman (2001, p. 217) o termo latino vis significa força e origina os 

termos vigor, vida e vitalidade, do mesmo modo que origina o termo violência. Há de se 

considerar que a passagem “de um estado mental de vigor para o de violência é a mesma que 

se processa da agressividade construtiva para a destrutiva”. Desse modo, pode-se dizer que a 

agressividade pode ser uma força psíquica utilizada pelo sujeito de forma construtiva, 

enquanto que a agressividade destrutiva é uma força psíquica que se converte em agressão.  

Ainda para Zimermam (2001): 
É consensual entre todos nós que a violência representa um problema de alta 
complexidade, de profundas e múltiplas repercussões em todas as áreas e dimensões 
- no âmbito dos grupos familiares, institucionais, comunitários e sociais- em todos 
os níveis - regionais, nacionais ou mundiais - provocando altos custos não só de 
segurança, mas também prejuízos econômicos, políticos, etc. e, sobretudo na 
qualidade de vida dos indivíduos e coletividades, que vivem, ou sobrevivem num 
permanente sobressalto e temerosos pela própria vida de cada um e de todos. (p. 
213).  
 

Em 1994, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reuniu pela primeira vez 

ministros, consultores e profissionais da região das Américas para discutir questões 

pertinentes à violência social. Tais discussões possibilitaram que fosse reconhecida como um 

problema de saúde pública em vários países.   

Minayo (1994) aponta que a violência se configura como um dos eternos problemas da 

teoria social e da prática política e relacional da humanidade, de modo que não se conhece 
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nenhuma sociedade onde a violência não tenha se apresentado. “Trata-se de um complexo e 

dinâmico fenômeno biopsicossocial, mas seu espaço de criação e desenvolvimento é a vida 

em sociedade”. (p.7). 

Para Vecina e Silva Cais (2002) violência refere-se a “uma conduta de abuso e poder, 

muitas vezes invisível e/ou encoberta, que envolve situações de força e tensão, assimetria e 

desigualdade social, danosas para a constituição do indivíduo e da sociedade”. (p. 59). 

A OMS/WHO (2002) define a violência como: 
O uso intencional de força física ou poder, real ou como ameaça, contra si mesmo, 
outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em, ou resultou, ou 
tem uma alta probabilidade resultar em lesão, morte, dano psicológico, mal 
desenvolvimento ou privação. (p.5). 
 

De acordo com Ribeiro; Ferriani e Reis (2004) a violência em suas várias dimensões 

se constitui como uma das grandes preocupações em nível mundial por afetar a sociedade 

como um todo. Como parte da chamada questão social, ela revela formas de dominação e 

opressão desencadeadoras de conflitos, sendo perpetrada por indivíduos contra outros 

indivíduos.  

A violência não é um aspecto por excelência restrito à condição moderna, estando 

presente na vida humana desde os tempos mais remotos. Souza (2009) aponta que dentre 

tantos registros de violência que marcam a história da humanidade, destaca-se a vil violência 

praticada durante a Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto, atos covardes e desumanos 

foram praticados contra aqueles que não conseguiam se defender. 

Ainda para esta autora, graças à declaração Universal dos Direitos Humanos - 

documento criado após Segunda Guerra Mundial - a humanidade pode refletir sobre sua 

própria condição. Desse modo, para as gerações que têm se seguido desde então ficaram dois 

grandes desafios: “o de manter vivo o espírito da Declaração e o de fazer  com que esses 

princípios penetrem, cada vez mais,  no dia a dia das sociedades”. (SOUZA, 2009, p.1).   

No que diz respeito ao Brasil, o Ministério da Saúde (2001) no documento Política 

Nacional de Redução da Morbi-mortalidade, menciona que “os acidentes e as violências no 

Brasil configuram um problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência, que 

tem provocado forte impacto na morbidade e na mortalidade da população”. (p.2). 
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Pino (2007) discorre que a violência constitui-se como uma preocupação constante da 

população no Brasil e está necessariamente implicada com certas características da história 

social e econômica do Brasil. Portanto, seria ingênuo ou ideológico, atribuir a violência a 

perturbações intempestivas da consciência de alguns indivíduos, bem como a repentina 

mudança das condições do país. Outrossim, tal fenômeno não se apresenta como algo novo ou 

exclusivo do país, como  revela a história nacional e internacional, rica em eventos violentos. 

Souza (2009) aponta que a Declaração Universal dos Direitos, enquanto movimento 

ético possibilitou que leis fossem criadas no enfrentamento à violência em suas mais diversas 

formas. Temos no Brasil algumas leis tais como: Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Lei – Maria da Penha n. 11.340/06 

sancionada em 07/08/06; em vigor desde 22/09/06. 

 

1.1.1 Violência Doméstica /Intrafamiliar.  

 

No que diz respeito à importância dos estudos sobre violência doméstica, tema desta 

pesquisa, Teles e Melo (2003) mencionam que se trata de um fenômeno que ocorre no interior 

das relações entre os membros familiares, formada por laços de sangue: filhos, pais, mães, 

etc.; ou por vínculos na área civil (marido/companheiro/sogra/sogro/padrasto/madrasta) ou 

por relações de afeto: amiga/amigo desde que vivam sob o mesmo teto: por afinidade. Trata-

se de uma violência também conhecida como violência intrafamiliar. As agressões domésticas 

vão desde o abuso físico, sexual e psicológico, até a negligência, o abandono e os maus tratos.  

Pimentel e Araújo (2006) apontam que a violência doméstica não se limita à família, 

pois “envolve todas as pessoas que convivem no mesmo espaço doméstico, vinculadas ou não 

por laços de Parentesco”. (p. 5).  

Day; Telles; Zoratto; Azambuja; Machado; Silveira; Debiaggi; Reis; Cardoso e Blank 

(2003) discorrem que a violência doméstica se manifesta em vários tipos  tais como: violência 

física – ação que pode ser única ou repetida, acidental ou intencional, efetuada por agressor 

adulto ou mais velho que a vítima – provoca conseqüências leves ou extremas como a morte; 
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violência psicológica- conjunto de atitudes, palavras e ações com o objetivo de envergonhar, 

censurar e pressionar de forma permanente; violência econômica: através do controle do 

acesso aos recursos financeiros, para impedir a vítima de cuidar da própria subsistência; 

violência sexual: toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga outra à 

realização de práticas sexuais, utilizando força física, influência psicológica ou uso de armas 

ou drogas. 

A presente pesquisa foi realizada com duas mulheres, uma delas praticava agressões 

físicas contra os filhos, em especial, contra o mais velho; a outra vivenciava uma situação de 

suspeita de abuso sexual de sua filha de cinco anos pelo padrasto. Considerando que as 

referidas agressões ocorreram no âmbito doméstico envolvendo membros familiares, tornam-

se necessárias algumas contribuições sobre a compreensão da dinâmica familiar.  

Berenstein (1988) aponta que a riqueza de alguns modelos propostos, entre estes, a 

Psicanálise podem ajudar a conceitualizar muitos fenômenos observáveis em famílias, como, 

por exemplo, a qualidade dos vínculos afetivos familiares que podem influenciar 

positivamente ou negativamente a dinâmica familiar.  

Desse modo, pensando nas contribuições psicanalíticas relacionadas à família, 

inicialmente temos Freud (1921), em Totem e Tabu, Análise do Ego e Psicologia das Massas, 

onde já tentava fazer uma ponte entre a psicologia individual e a grupal. Em outro importante 

trabalho, no caso clínico “O pequeno Hans” Freud (1909), demonstra a importância da 

qualidade das trocas afetivas estabelecidas entre os membros familiares e suas implicações na 

configuração de um conflito familiar.  

Nesta direção, Klein (1957) afirma que as relações objetais estão presentes desde o 

início da vida, de modo que o primeiro objeto com qual o bebê se relaciona  é o seio da mãe, 

este fica cindido em um seio bom que gratifica e um seio mau que frustra. Esta relação 

estabelecida com este primeiro objeto resulta em introjetá-lo e projetá-lo. Portanto, se houver 

a “introjeção do objeto bom, em primeiro lugar o seio da mãe, é uma precondição para o 

desenvolvimento normal”. (p. 28). 

Winnicott (1974) declara que o ambiente é parte do desenvolvimento pessoal de cada 

indivíduo. Desse modo, é inegável que o indivíduo se desenvolve por meio da relação que se 
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estabelece com o outro. Portanto, a qualidade da primeira relação do bebê em seu ambiente 

influenciará todas as demais relações.   

Corroborando  tais apontamentos, Pincus e Dare (1981) e Sarti (2002) referem que  a 

família é o berço das primeiras relações e se constitui como a matriz da personalidade das 

crianças que nela se desenvolvem, tendo como corolário uma profunda influência no 

desenvolvimento do adulto. Desse modo, compreende-se que os padrões de relacionamento 

estabelecidos durante a infância são repetidos e evidenciados nas respostas dos adultos em 

relação às pessoas com as quais convivem.  

No que diz respeito à qualidade dos vínculos familiares assim como a influência destes 

na dinâmica familiar, Meyer (2002) apoiado no conceito central do referencial kleiniano, que 

postula a existência de um mundo interno habitado por objetos internos bons e maus que 

originaram na família ancestral, aponta que a qualidade das relações objetais familiares 

introjetadas no decurso do processo de crescimento e de desenvolvimento determinará a 

natureza da interação na família nuclear. “É no interior da família nuclear, que podem ser 

feitas tentativas no sentido de trazer á tona, para recuperá-los, os objetos temidos e 

amados, conflitantes, ambivalentes, bons e maus que controlam os objetos do mundo 

interior e que se originaram na família ancestral” (p.10). 

Por tudo isso, de acordo com as considerações de Neves e Romanelli (2006) a família 

se constitui como um grupo social, no qual se estabelece um espaço de convivência 

imprescindível para o desenvolvimento dos membros familiares. Contudo, a família pode se 

constituir como um espaço que serve para fomentar relações saudáveis ou de dominação. 

(grifo meu). 

Na tentativa de compreender os fenômenos que permeiam a dinâmica familiar, Gomes 

(2007) aponta que, atualmente, a Psicanálise de família vem esboçando “a influência dos 

modelos parentais (família nuclear) na escolha e estabelecimento dos vínculos conjugais e 

familiares” (p.55). Pode-se dizer que isso ocorre através de uma transmissão psíquica de 

geração para geração. 

 Nesta direção, Bucher-Maluschke (2008) aponta que nas últimas décadas têm 

ocorrido pesquisas sobre um tipo de herança que ocorre no contexto das gerações, do 
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parentesco e da família por  meio das transmissões que são as mais variadas possíveis. Na 

perspectiva psicanalítica o fenômeno da herança é conhecido pelos mais variados enfoques: 
Ora, como transmissão transgeracional, intergeracional, transubjetiva, 
multigeracional, cogeracional, ora como produção intersubjetiva que incide sobre o 
intrapsíquico e na subjetividade do sujeito, ou ainda podendo fomentar delegações, 
missões, lealdades invisíveis, segredos, mitos e ritos nas interações entre os 
membros familiares através das gerações ( p. 77).  
 

Mediante tais ideias , Mandelbaum (2008) mostra que nas relações familiares ocorrem 

transmissões e recepções de mensagens conscientes e inconscientes. Portanto, são permeadas 

por um emaranhado de vias de transmissão, nas quais os sujeitos se tornam ao mesmo tempo 

ativos e passivos no que recebem e no que transmitem. Desse modo, pode-se dizer que somos 

resultados destas transmissões. Tais transmissões tanto podem favorecer o enriquecimento 

contribuindo para o desenvolvimento, quanto para o aprisionamento de histórias e demandas 

desconhecidas. Os processos de transmissão psíquica acontecem por meio da identificação: 
Identificado com o outro ou com o desejo do outro, cada um de nós é um 
condensado de interiorizações, estabelecidas primordialmente dentro de nossa vida 
em família. Essas interiorizações se fazem por via da introjeção, quando aquilo que 
recebemos pode ser transformado, elaborado psiquicamente, tornando-se um objeto 
mental em diálogo com outros objetos de nosso mundo interno, passível de 
simbolização e pensamento. (...) ou pode acontecer que certas experiências, 
acontecimentos ou fantasias passem de uma geração para outra sem modificação, tal 
qual. (MANDELBAUM, p. 2008). 
 

Considerando os apontamentos até o momento, Zimerman (2001) considera que a 

violência que ocorre no âmbito familiar caracteriza-se como uma situação na qual os pais 

maltratam os filhos por meio de “privações essenciais, abandonos ou verdadeiras e cruéis 

agressões físicas. Nesses casos a conseqüência mais grave talvez consista no modelo de 

identificação de atitudes violentas que vai passando de geração à geração”. (p.215).   

É fato que a violência é um fenômeno complexo que atinge a sociedade como um 

todo. Portanto, fazem-se necessárias ações no enfrentamento desta questão. As várias áreas do 

conhecimento buscam se apropriar dos fenômenos humanos com suas ferramentas. No que 

concerne ao conhecimento psicológico, nota-se que a ciência psicológica desde o seu início 

vem se comprometendo com a complexidade humana. Para isso, lança mão de recursos 

técnicos provindos das mais diversas abordagens psicoterápicas que buscam a compreensão 

da subjetividade humana de modo a atenuar o sofrimento humano ou melhorá-lo. 
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No que diz respeito às psicoterapias que são fundamentadas numa concepção 

psicanalítica, há aquelas que buscam a reestruturação da personalidade, nesse caso, o tempo 

empreendido torna-se longo. Há também aquelas que elegem um determinado ponto da 

personalidade do indivíduo para explorar, nesse caso, o tempo empreendido não é longo.  

Tendo em vista a gravidade dos conflitos que envolvem a violência faz-se necessário 

que as mulheres envolvidas em situação de violência doméstica/familiar possam receber 

algum tipo de atendimento psicológico que as auxiliem, ao menos, no reconhecimento da 

referida situação. Existem algumas formas de atendimento psicológico desde a análise, de 

longa duração até as psicoterapias breves e os brevíssimos plantões psicológicos.  

Xavier (2007) em seu artigo “Psicoterapia breve familiar em casos de famílias em 

situação de violência”, aponta que o trabalho psicológico breve com famílias violentas 

constitui-se como um desafio para aqueles que trabalham na área da saúde. Contudo, ressalta 

que se o atendimento breve tiver como base o referencial psicodinâmico, pode se tornar um 

recurso técnico possível para trabalhar  a realidade de cada família, em especial, o fenômeno 

da transgeracionalidade da violência. 

Nesta pesquisa utilizou-se o atendimento breve, especificamente a Psicoterapia Breve 

Operacionalizada (SIMON, 2005). Para discorrer sobre esta modalidade de atendimento faz-

se necessário contextualizar  primeiramente três  tópicos, a saber: o breve histórico da 

Psicoterapia Breve Psicodinâmica; algumas contribuições de pesquisas internacionais que 

foram  realizadas sob essa perspectiva terapêutica e  o fenômeno da aliança terapêutica no 

processo psicoterapêutico.  

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA PSICOTERAPIA BREVE 

 

1.2.1 Psicoterapias Breves Psicodinâmicas – (PBP) 
 

De acordo com Zimerman (2005)  o termo psicoterapia vem sendo empregado para 

nomear qualquer tipo de tratamento que é realizado com métodos e objetivos psicológicos. 

Contudo, deve-se considerar que existem vários tipos de psicoterapia, dentre estas, a 

psicoterapia breve que vem sendo procurada por um  grupo de paciente  “que têm limitações 
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de tempo, dinheiro, transporte e disponibilidade para realizar um processo mais longo”. (p. 

60).  

No que diz respeito à modalidade terapêutica breve de fundamentação psicodinâmica, 

Mito (1996) coloca que nos anos 60 a partir de contribuições de teóricos como Malan e 

Wolberg, a psicoterapia breve começa a ganhar terreno com publicações internacionais 

especializadas.  Tal movimento tem ressonância no Brasil possibilitando que na década de 70, 

nas clínicas-escolas, os profissionais comecem a buscar alternativas, entre elas, a psicoterapia 

breve. Isto se deveu ao fato de que havia o incômodo gerado pelas trocas de terapeutas a cada 

período letivo. Assim, nos anos 80 surgem propostas com um grande número de publicações 

em livros, revistas especializadas, dissertações de mestrado e doutorado, aludindo às 

psicoterapias breves com adultos, crianças e adolescentes, individuais ou em grupo como: 

Malan, Knobel e Yoshida. Dentre estas propostas, destacam-se contribuições teóricas e 

técnicas fundamentadas num modelo de Psicoterapia Breve de Abordagem Psicodinâmica. 

Em São Paulo, Yoshida realiza uma revisão abrangente da psicoterapia breve, na qual refere 

que a psicoterapia breve psicodinâmica de adultos se constitui como uma modalidade 

terapêutica com objetivos limitados.  

Yoshida (2004) apresenta um trabalho intitulado “Evolução das Psicoterapias Breves 

Psicodinâmicas”, no qual tece um panorama da origem e da evolução das psicoterapias breves 

psicodinâmicas, no qual destacou as principais contribuições técnicas e teóricas. A saber: 

1)Estágio psicanalítico com contribuições de Freud; Ferenczi e Rank; 2) Estágio 

intermediário com contribuições de Alexander e French. Os trabalhos desses autores 

possibilitaram o surgimento das atuais psicoterapias breves de orientação psicodinâmica. 

Contudo, eles não podem ser classificados como autores desse tipo de psicoterapia, mas são 

denominados precursores. 3) Estágio psicodinâmico  breve  que incluem contribuições de 

Lindemann, Balint e Malan, Malan e Osimo, Davanloo, Gilliéron, Sifneos e Mann,  os quais 

representam a primeira geração de autores internacionais. Neste estágio também estão as 

contribuições nacionais destacando as de  Knobel, Simon e Lemgruber. A autora aponta que 

“Os autores do estágio psicodinâmico breve correspondem à primeira geração propriamente 

dita de autores de PBps, conquanto tenham sofrido forte influência dos que os precedera” ( p. 

14). 



22 

 

 

 

Considerando que a Psicoterapia Breve Psicodinâmica tem como base a psicanálise 

pode-se dizer que as propostas das técnicas psicoterápicas se apoiam em dois diferentes 

modelos epistemológicos, a saber: modelo pulsional estrutural (baseado na visão freudiana) e 

o modelo relacional (baseado na escola das relações objetais). Contudo, há também aquelas 

técnicas psicoterápicas que não se enquadram em nenhum dos modelos ou ainda podem 

combinar aspectos teóricos e/ou técnicos de outras abordagens é o “chamado modelo 

integrativo” ( YOSHIDA, 2004, p. 22).  

Ainda de acordo com Yoshida (2004) as técnicas de psicoterapias brasileiras de 

orientação psicodinâmica se dividem entre o modelo relacional e o integrativo. Este último 

tem como objetivo a integração de constructos de abordagens diferentes. Dentro deste 

modelo, por exemplo, encontram-se o trabalho de Knobel, psicanalista kleiniano que 

considera que a conduta flexível do terapeuta poderá facilitar as elaborações cognitivas não 

regressivas e transferenciais do paciente; e de Simon que toma a avaliação da  eficácia da 

adaptação como critério de indicação da psicoterapia breve.   

Torna-se importante destacar que o enfoque deste estudo está na psicoterapia breve 

operacionalizada idealizada dentro de uma realidade brasileira. Porém, não se pode deixar  

também de contemplar estudos realizados numa realidade internacional sob a perspectiva da 

psicoterapia breve psicodinâmica. Sabe-se que são vários e igualmente valiosos do ponto de 

vista teórico, técnico e metodológico a respeito da eficácia das Psicoterapias Breves.  Cabe 

destacar , Maharajh and Dinesh (1993), que realizaram  um estudo  buscando investigar a 

eficácia da psicoterapia breve psicodinâmica no tratamento do alcoolismo. Nesse estudo, 

trinta homens foram tratados num tipo de intervenção breve familiar. Aponta-se que uma 

intervenção breve envolvendo esses homens  com suas famílias mostrou-se como 

possibilidade para resolver alguns problemas de família, em especial, os que estavam 

relacionados com a questão do alcoolismo. 

Cramer (1995) realizou um estudo com 75 díades mãe-bebê que realizaram 

psicoterapia breve psicodinâmica para o tratamento de sintomas funcionais (sono e distúrbios 

alimentares) e comportametais ( comportamento agressivo) de seus filhos. Estes sintomas 

foram sistematicamente estudados antes e após as terapias breves, com avaliação de seis e 

doze meses após o término da psicoterapia breve. Os resultados apontam que a psicoterapia 
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breve psicodinâmcia contribui para a remoção dos sintomas  funcionais (sono e distúrbios 

alimentares), em contrapartida, os sintomas comportamentais foram que menos mudaram.  

Estudos mais recentes têm dado crescente atenção à modalidade de psicoterapia breve 

psicodinâmica como possibilidade no tratamento de desordens psiquiatricas. Embora 

desenvolvidos sob diferentes enfoques, todos eles concordam que  esta modalidade 

terapêutica pode ser um tratamento eficaz em transtornos psiquiátricos.  (LÓPEZ, 2011; 

LEICHSENRIG, SVEN RABUNG, ERIC LEIBING, 2004; DRAPEAU, DE ROTEN, YVES, 

PERRY, DESPLAND, 2003; MILROD, BUSCH, LEON, ARONSON, ROIPHE, RUDDEN, 

SINGER, SHAPIRO, GOLDMAN, RICHTER, SHEAR,  2001).  

Considerando os resultados expostos pode-se considerar a psicoterapia breve 

psicodinâmica como um recurso eficaz no tratamento das questões citadas. Mas, compreende-

se que tal resultado deve ser analisado tendo em vista a aliança de trabalho firmada entre 

paciente e terapeuta. De acordo com Zimerman (2005) se uma parte do paciente estiver 

comprometida e envolvida em assumir e colaborar com a profundeza do processo terapêutico, 

enfrentando, junto com o terapeuta as inevitáveis dificuldades e dores que surgirão pode-se 

considerar que ocorreu uma aliança para o trabalho.  

Dada a importância da aliança terapêutica na condução do tratamento psicoterápico a 

seguir serão levantadas algumas considerações sobre este fenômeno.   

 

1.3 O FENÔMENO DA ALIANÇA TERAPÊUTICA NO PROCESSO 

PSICOTERAPÊUTICO 

 

Freud (1912) em seu artigo “Dinâmica da Transferência” faz alusão ao fenômeno da 

aliança ao colocar que existe uma parte saudável do ego do paciente capaz de estabelecer uma 

relação de colaboração com o analista durante o processo psicoterapêutico. Desde então a 

questão do vínculo na relação terapêutica tem sido alvo de preocupação de pesquisadores 

implicados com o desenvolvimento das psicoterapias e tem merecido destaque nas últimas 

décadas. Desse modo, tal fenômeno vem sendo nomeado de diversas formas como: “aliança 

do ego” (Sterba, 1934); “aliança terapêutica” (Zetzel, 1956); “trabalho com aliança” 

(Greenson 1965).  
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Dentre estes autores acima seguem as considerações de Greenson (1965) que concebe 

o trabalho com a aliança como imprescindível para alcançar êxito no tratamento 

psicoterapêutico de modo que é esperado que o paciente  estabeleça e mantenha o trabalho 

com a aliança confiável. E, há de se considerar que o trabalho com a aliança confiável só será 

possível se houver uma parceria plena e igual na relação paciente-terapeuta. 

Corroborando tais ideias Marziali, Marmar and Krupnick (1981) e Bachelor (1995) 

apontam que a colaboração da relação da dupla (paciente-terapeuta) poderá culminar numa 

aliança terapêutica que é de fundamental importância para o êxito do processo 

psicoterapêutico. Ou, em outras palavras, os pacientes que estabelecem e mantém uma atitude 

positiva com o terapeuta e com o trabalho da terapia alcança grandes benefícios.  

Eaton, Abeles and Gutfreund (1988) mostram que independentemente da duração do 

processo terapêutico se a aliança terapêutica for estabelecida inicialmente no curso da terapia 

poderá trazer contribuições positivas para o desenvolvimento do trabalho psicoterapêutico.  

Em Portugal, Pacheco, Costa e Figuereido (2003) realizaram um estudo exploratório 

com mães adolescentes constatando que as adolescentes “com estilo de seguro são mais 

competentes no estabelecimento de relações de suporte adequadas, bem como a desenvolver 

uma representação mais positiva dessas mesmas relações, nomeadamente da relação 

terapêutica”. (p. 57).  

A revisão bibliográfica mostra que  o fenômeno da aliança terapêutica   ocorre em 

qualquer processo psicoterapêutico. No que diz respeito ao processo psicoterapêutico breve, 

Xavier (2000) afirma que a qualidade dessa relação será de fundamental importância para o 

êxito do processo. Para tanto, “é necessário que a aliança terapêutica se estabeleça o mais 

rápido possível, devido ao curto espaço de tempo disponível”. (p.18).  

Esta autora realizou uma pesquisa intitulada “Transferência e Aliança Terapêutica em 

Psicoterapia Breve Infantil” constatando que houve “uma Aliança Terapêutica suficiente que 

permitiu que o atendimento chegasse a termo e que as mudanças ocorressem nos níveis 

ambientais e alivio de sintoma”. (p.117). 

Nesta mesma direção, outro estudo realizado por Marcolino e Iacaponi (2003),  

verificou  que o impacto da aliança terapêutica em psicoterapia breve mostrou que os 
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pacientes que apresentaram maior capacidade de formar aliança de trabalho com seus 

terapeutas alcançaram melhores resultados de psicoterapia.  

Corroborando tais apontamentos Zimerman (2005) ressalta que os resultados com a 

psicoterapia breve psicodinâmica são animadores por possibilitar verdadeiros benefícios 

terapêuticos. Contudo, torna-se necessário um envolvimento entre a dupla paciente-terapeuta, 

de modo que  o paciente  esteja envolvido e motivado para essa forma de terapia. Igualmente, 

é esperado que o terapeuta esteja adequado para este tipo de terapia. Portanto, é 

imprescindível que ocorra um envolvimento entre a dupla, no qual o terapeuta por meio da 

atividade interpretativa poderá ajudar o paciente a “fazer alguns importantes insights , ou seja, 

uma iluminação (sight) interna (in) (...)”. (p. 60).  

Torna-se importante enfatizar que as considerações arroladas até aqui possibilitam 

abrir espaço para conceitualizar os importantes pressupostos teóricos e técnicos da 

fundamentação teórica que embasa a presente pesquisa, a saber: Psicoterapia Breve 

Operacionalizada (Simon, 2005).  

 

 

1.3 - PSICOTERAPIA BREVE OPERACIONALIZADA 

 

Simon (2005) ao aplicar e transmitir a teoria da técnica da psicoterapia psicanalítica, 

no curso de Pós-Graduação lato sensu, que criou na Universidade de São Paulo, constatou que 

nem todos os pacientes precisam da mesma abordagem psicanalítica clássica. Portanto, 

considerou que este modelo pode se tornar inviável em decorrência de dificuldades 

econômicas, bem como do tempo empreendido e da motivação do paciente. Diante de tais 

considerações se viu motivado a desenvolver uma primeira apresentação do esboço do 

modelo de Psicoterapia Breve que foi publicada em seu artigo “Do diagnóstico à psicoterapia 

breve”.  

 Neste artigo, Simon (1996) atesta que ao discutir a utilização da Escala Diagnóstica 

Adaptativa Operacionalizada em grupos de supervisão, constatou que esta escala poderia ser 

aplicada na montagem de um planejamento de um tipo de psicoterapia breve.  
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Simon (2005) ressalta que, posteriormente, para distinguir o tipo de abordagem breve 

por ele idealizada em relação aos demais tipos de abordagens breves, intitulou-a de 

Psicoterapia Breve Operacionalizada. Trata-se de uma técnica método concebida para ter 

curta duração, com um período delimitado de tempo. O atendimento terapêutico psicológico é 

conduzido de modo que o paciente não se perca em divagações, já que isso poderá afastá-lo 

de uma possível questão a ser resolvida. 

Esta modalidade de psicoterapia breve emprega entrevistas clínicas semi-dirigidas, 

quantas forem necessárias, com intuito de explorar a queixa (dificuldades que fizeram 

procurar por ajuda); a anamnese (história e evolução das queixas); história pregressa (os 

acontecimentos significativos da história do paciente desde a infância) e o interrogatório 

complementar (investigar sintomas ou dificuldades em outras áreas).  

Para Simon (2005) a Psicoterapia Breve Operacionalizada tem como fundamento a 

teoria da adaptação, também formulada por Simon (1989), que é  definida como sendo um “ 

conjunto de respostas de um organismo vivo, em vários momentos, a situações que o 

modificam, permitindo manutenção de sua organização por mínima que seja”. (p.14 ). 

Essas respostas se subdividem entre quatro setores da adaptação, que são: AR: 

(Afetivo relacional): respostas emocionais, do indivíduo nas relações interpessoais, ou seja, 

sentimentos, atitudes e ações com as pessoas com as quais se relaciona. E, também, com 

relação a si mesmo. SC (Sócio Cultural): sentimentos, atitudes e ações do indivíduo diante 

das normas, valores e regras sociais, bem como frente às instituições sociais. Pr 

(Produtividade): sentimentos, atitudes e ações do indivíduo diante de qualquer atividade 

produtiva, como trabalho e estudos ou outras atividades (artísticas, religiosas e filosóficas) do 

trabalho ou estudos desenvolvidos. Or (Orgânico): sentimentos, atitudes e cuidados relativos 

ao próprio corpo, ou seja, a preocupação com o funcionamento e estado anatômico de seu 

organismo, bem como a higiene e indumentária.   

Por último, a PBO apresenta as seguintes características:  

• Objetivos: superação de soluções inadequadas para as situações-problema 

existentes; compreensão de alguns dinamismos que sustentam as soluções 

inadequadas.  
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• Atividade do terapeuta: a postura do terapeuta basicamente é “ativa’ se o 

paciente fica em silêncio, intervém para estimulá-lo a participar. Assim, não   é 

desejável que o terapeuta aguarde passivamente as associações fluírem livremente. Ou 

seja, associações não tão livres, mas dirigidas pela postura ativa do terapeuta que 

auxilia o paciente a confrontar-se com situações angustiantes e conflitivas do seu 

passado e seu presente.  

• Intervenções: Esclarecimento das situações-problema e interpretações 

teorizadas baseadas na teoria psicanalítica.  

• Neurose de transferência: é evitada. 

• Frequência: Uma vez por semana 

• Duração: De uma a doze.  

Para realizar o planejamento do processo terapêutico em Psicoterapia Breve 

operacionalizada empregam-se entrevistas psicológicas baseadas na -EDAO- Escala 

Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada (SIMON, 1989) quantos forem necessárias, 

buscando acompanhar a evolução do sujeito desde a infância até o momento atual, para 

verificar quais as soluções que apresentou nos quatro setores adaptativos. Com este histórico é 

possível  levantar dados a respeito da dinâmica inconsciente e a  constituição de complexos 

inconscientes que influenciam as soluções pouco ou pouquíssimas adequadas na atualidade. 

Desse modo, a EDAO ao avaliar os setores da adaptação possibilita detectar “as situações- 

problema’ que são definidas como “(...) um conjunto de fatores ambientais, existentes no 

presente, interagindo com fatores intrapsíquicos, provocando desequilíbrio da adequação, 

podendo causar crise adaptativa ou deterioração gradual da adaptação existente” (SIMON, 

2005, p.29).  

Para operacionalizar a avaliação da eficácia adaptativa, o conjunto de respostas do 

sujeito a cada setor é avaliado de acordo com três critérios: 1º Soluciona o problema; 2º 

Trazer alguma gratificação; 3º Não levar a conflitos intrapsíquicos ou com o ambiente. 

Desse modo, atribui-se um sinal + a cada critério satisfeito, considerando o conjunto total de 

informações que o sujeito forneceu para aquele setor são três tipos de respostas: Adequada 

(+++) - resolve o problema (+), dá prazer, ou seja, é satisfatória (+) e não leva a qualquer tipo 
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de conflito intrapsíquico ou com o ambiente (+). Isto é, soluções que são construtivas, 

originando sentimentos de segurança e equilíbrio. Pouco adequada ++ - resolve o problema 

(+), traz gratificação (+), porém cria algum tipo de conflito intrapsíquico ou com o ambiente 

(-); ou, resolve o problema (+), mas sem satisfação (-), embora não levando a qualquer tipo de 

conflito intrapsíquico ou com o ambiente (+).  Pouquíssimo adequada + - resolve o 

problema (+), não permite gratificação (-) e ainda leva a conflitos intrapsíquicos ou com o 

ambiente (-). São soluções paralisantes, frustrantes, provocando insegurança e tensão. 

Ao avaliar os setores da adaptação quanto mais o conjunto de respostas for adequado, 

mais eficaz será a adaptação do sujeito. Desse modo, a classificação diagnóstica da adaptação 

divide-se em dois grupos: adaptação eficaz e Ineficaz (que se divide em quatro categorias: 

ineficaz leve, moderada, severa e grave).  

Contudo, se o sujeito estiver vivenciando um problema vital e não encontrar qualquer 

forma de solução em curto prazo estará em crise adaptativa que poderá acontecer em função 

de perda ou ameaça da perda; ou por aquisição (ou expectativa).  

De acordo com Simon (1998, 2005) a experiência mostrou que dos quatros setores que 

compõem o conjunto da adaptação, o setor Afetivo-Relacional (AR) tem a maior influência na 

totalidade adaptativa, além de interagir quase sempre decisivamente nos outros três setores. E 

o setor da Produtividade (Pr) é o segundo mais importante. Portanto, estes setores são 

avaliados quantitativamente e qualitativamente e os setores (SC- Or) avaliados apenas 

qualitativamente. A exclusão destes últimos explica-se porque, se são considerados 

adequados, normalmente acompanham a mesma classificação dos setores A-R e Pr. Com esta 

nova operacionalização, chegou-se atual proposta de quantificação.  

Quadro 1- Quantificação dos setores adaptativos A-R e Pr* 

Setor  Adequado Pouco Adequado  Pouquíssimo 

Adequado 

A-R 3 2 1 

Pr 2 1 0,5 

 *SIMON, 2005, p. 27. 
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Essa nova proposta de quantificação resultou cinco grupos diagnósticos:  

Quadro 2- Classificação quantitativa dos grupos adaptativos * 

Grupo Classificação 

diagnóstica 

Soma Pontuação 

1 Adaptação Eficaz (ambos adequados) 

A-R adeq. + Pr adeq.= 3 + 2= 

5,0 

2 Adaptação Ineficaz 

Leve 

(A-R [ou Pr] adeq. + A-R [ou Pr] 
pouco adeq.) 

A-R pouco adeq. + Pr adeq. = 2 + 
2= 

Ou A-R adeq. + Pr pouco adeq. = 3 

+ 1= 

 

 

4,0 

4,0 

3 Adaptação Ineficaz 

Moderada 

(ambos pouco adeq.) 

A-R pouco adeq. + Pr pouco 
adeq.= 2 + 1= 

(ou 1 adequado+ 1 pouquíssimo) 

A-R adeq. + Pr pouquíssimo = 3 + 
0,5= 

Ou A-R pouquíssimo + Pr adeq. = 

1 +2= 

 

3,0 

 

3,5 

3,0 

4 Adaptação Ineficaz 

Severa 

1 pouquíssimo + 1 pouco adeq.) 

A-R pouquíssimo + Pr pouco = 1 + 
1= 

Ou A-R pouco + Pr pouquíssimo = 

2 + 0,5= 

 

2,0 

2,5 

 Adaptação Ineficaz 

Grave 

2 pouquíssimo adequados) 

A-R pouquíssimo + Pr 
pouquíssimo = 1 + 0,5= 

1,5 

*SIMON, 2005, p. 27. 
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A partir da classificação quantitativa dos grupos diagnósticos adaptativos, Simon 

(2005, p. 27) fez descrições clínicas e sintomáticas mais comuns dos referidos grupos 

resultando numa classificação qualitativa descrita abaixo:  

Quadro 3- Classificação Qualitativa dos grupos adaptativos* 

Grupo Adaptação  Descrição clínica 

1 Eficaz Personalidade normal, 

raros sintomas neuróticos 

ou caracterológicos. 

2 Ineficaz Leve Sintomas neuróticos 

brandos, ligeiros traços 

caracterológicos e algumas 

inibições 

3 Ineficaz Moderada  Alguns sintomas 
neuróticos, inibição 
moderada, alguns traços 
caracterológicos 

4 Ineficaz  Severa Sintomas neuróticos mais 
limitadores, inibições 

restritivas, rigidez de traços 

caracterológicos 

5 Ineficaz Grave Neuroses incapacitantes, 
borderlines , psicóticos não 

agudos. Extrema rigidez 

caracteriológica 

*SIMON, 2005, p. 27. 

Após a realização do diagnóstico adaptativo operacionalizado, se o paciente for 

encaminhado para realizar a Psicoterapia Breve Operacionalizada, faz-se o contrato 

terapêutico, definindo o número de sessões a serem trabalhadas ( no máximo doze sessões ).  
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1.3.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS UTILIZADOS EM PSICOTERAPIA BREVE 

OPERACIONALIZADA - PBO.   

 

1.3.1.1 Situações-Problema 

 

As situações-problema são definidas como sendo um conjunto de fatores ambientais 

do presente que interagem com fatores intrapsíquicos, ocasionando desequilíbrio da 

adaptação, podendo resultar em uma crise adaptativa ou na deterioração gradual da adaptação 

existente. Há de se considerar que as situações-problema são situações novas e significativas 

apresentadas pela vida “indica não uma simples questão a ser resolvida, mas um vasto desafio 

que engloba um complexo de variáveis coexistindo e interagindo simultaneamente, 

pressionando o sujeito a encontrar uma resposta”. (SIMON, 2005, p. 29). 

Para Simon e Yamamoto (2008) toda e qualquer pessoa que estiver em  torno de um 

problema adaptativo - “que Simon denominou como situação-problema”- poderá se beneficiar 

da Psicoterapia Breve Operacionalizada. Lembrando que este procedimento terapêutico não 

faz uso de critérios na seleção dos pacientes, “o objetivo (...) é ajudar o paciente a detectar e 

elucidar os conflitos que deram origem e sustentação às soluções pouco ou pouquíssimo 

adequadas, as quais, em virtude de sua inadequação, determinaram a formação de situações-

problema”. (p.146). 

Desse modo, pode-se dizer que a situação-problema é o conceito central da 

Psicoterapia Breve Operacionalizada. As entrevistas psicológicas (quantas forem necessárias) 

que são avaliadas por meio da EDAO verificam as adequações do sujeito, para assim 

determinar as situações-problema, pois é através do rastreamento das mesmas que a PBO se 

organiza e executa. (SIMON, 2005).  

Para este autor, as situações problema são encontradas em um ou mais setores da 

adaptação (A-R, Pr, S-C e Or). Pode haver mais de uma situação- problema, portanto, buscar-

se-á  a chamada situação problema nuclear que é aquela que se refere à situação-problema que 

se admite estar influenciando em outras situações-problema no momento, para assim 

“encaminhar o processo de auxiliar o paciente a vislumbrar soluções mais adequadas”. 

(SIMON, 2005,  p. 121). 
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É preciso procurar a situação-problema nuclear de modo a atingir o 
ponto essencial das dificuldades. A determinação do “núcleo” das 
situações-problema – que seria,  por assim dizer, o ponto de ataque da 
PBO- constitui o desafio principal ao raciocínio clínico do 
psicoterapeuta. (p.115).  

 
Simon (2005) chama a atenção para o fato de acontecer também que um indivíduo ao 

procurar ajuda psicológica apresente um quadro clínico indefinido, englobando sintomas 

psicossomáticos (hipertensão variável, dores musculares) e sintomas psíquicos (fobias, crises 

de angústia, insegurança, insônia e retraimento). Nesse caso, a tarefa do terapeuta na 

determinação da situação- problema estará um tanto comprometida, pois estará lidando com 

uma situação-problema oculta.  O terapeuta não pode admitir que um quadro clínico surgisse 

do nada, assim terá que adotar uma postura de detetive. “Terá, portanto de se aplicar para 

esmiuçar nas entrevistas iniciais indícios de fatos que poderiam ter alguma associação com os 

sintomas”. (p. 30). 

 Por último, as situações- problemas são trabalhadas por meio das interpretações 

teorizadas, o que poderá auxiliar o paciente a compreender as razões inconscientes de seu 

comportamento pregresso e atual. E, assim adotar soluções mais adequadas para as situações- 

problema que a vida colocar.  

 

1.3.1.2 Interpretação Teorizada 

 

Simon (2005) enfatiza que no início de sua experiência em psicoterapia breve, devido 

a curta duração da mesma, se viu impelido a arriscar algumas interpretações, inicialmente as 

denominou de intelectualizadas. Posteriormente, as nomeou de teorizadas, “para evitar 

confusão com outro contexto no qual a intelectualização é reconhecida como defesa, um 

pseudoconhecimento, e não abertura para compreensão do inconsciente”. (p. 164).  

Simon (2005) diz:  
Muitas vezes sentia o ímpeto de formular uma interpretação baseada no 
conhecimento da história do paciente através das entrevistas e sessões, aplicando 
sobre estas a teoria psicanalítica dos dinamismos inconscientes originados nas 
relações com pessoas significativas da infância- ou da fantasia- e que foram 
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incorporadas como relações objetais internas reprimidas  ou dissociadas formando 
complexos inconscientes, e não através  do longo caminho das associações livres, 
como na psicoterapia psicanalítica clássica. (p. 160).  
 

Simon (2005, p. 160) aponta  que “toda vez que formulava – ou sugeria a um 

supervisando – uma interpretação teorizada, vinha-me a sombra de um sentimento de 

remorso”. Contudo,  constatou que se a interpretação fazia sentido para o paciente, este a 

aceitava  e na sessão seguinte fazia associações referentes à interpretação dada.  

Considerando a técnica da Psicoterapia Breve Operacionalizada, Simon e Yamamoto 

(2008) mencionam que “o terapeuta faz uso das interpretações teorizadas,  (...) que são 

formuladas com base na história pregressa da adaptação do paciente e na compreensão 

psicodinâmica de seus complexos inconscientes”. (p. 146). 

Simon (2005) aponta que buscou fundamento para a formulação da interpretação 

teorizada em postulados teóricos provindos da Psicanálise. Em especial, encontrou no  

trabalho  de Freud intitulado “Construções em análise”, considerações importantes por 

compreender que “a interpretação teorizada poderia pertencer a uma categoria semelhante à 

das construções”. (p.161).  

De acordo com Gebara (2003) a interpretação teorizada é um tipo de interpretação 

divergente da que é utilizada na  Psicanálise. A primeira tem como base a teoria analítica e 

busca reconstruir a história do paciente por meio dos dados que são colhidos nas entrevistas, 

enquanto que a segunda  utiliza-se do material que vai emergindo durante as sessões. 

A interpretação teorizada tem sua técnica própria, e, portanto, necessitará ser mostrada 

continuamente no material do paciente. “É preciso emparelhar passado e presente, confrontar 

as analogias, as identificações, as relações simbólicas”. (Simon, 2005, p. 165). Esse material 

surge, primeiramente, durante as entrevistas, e, depois do início da PBO, o material surge por 

efeito da elaboração.  

Ainda de acordo com, Simon (2005) a “interpretação teorizada não se iguala a uma 

construção em análise” (p. 164), principalmente, em decorrência da relação que se estabelece 

entre paciente e terapeuta. Isto é, um paciente em tratamento por um longo tempo de análise 

estabelece uma relação transferencial mais intensa do que o paciente em atendimento em 

PBO.  
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Para Zimerman (1999, p. 330) “embora o fenômeno transferencial esteja virtualmente 

presente em todas as inter-relações humanas, o termo “transferência” deve ficar reservado 

unicamente para a relação presente no processo psicanalítico”. Contudo, nota-se que este 

conceito vem passando por novas elaborações, assim diversos autores de diferentes épocas e 

referenciais psicanalíticos distintos, ou até mesmo convergentes,  vem conceituando formas 

muitos específicas de situações transferenciais. 

Nesta direção, Simon (2005) mostra que na técnica da PBO evita-se trabalhar com a 

neurose de transferência em decorrência da sua limitação temporal, pois “não há intenção de 

conseguir mudanças estruturais da personalidade (...) busca-se trabalhar com a interpretação 

teorizada da cotransferencia”. (p.166). Ou em outras palavras, busca-se trabalhar com a 

transferência que se estabelece entre o paciente e alguma pessoa ou pessoas de sua vida atual. 

Este tipo de transferência apresenta três dimensões, a saber: o objeto, o tempo  e o espaço.  
O objeto (...) outra pessoa da vida atual (ou pregressa) do paciente (...). Quanto ao 
espaço,  (...)  lá com outra pessoa significativa para o paciente. (...) lá-e então da 
relação com outra pessoa vital para o paciente em sua vida atual. A emoção arrasta o 
tempo e o espaço para o agora-com-outro, trazendo o objeto externo para dentro da 
sessão, para o momento em que a comunicação se realiza – a cotransferência. 
(SIMON, 2005, p.166). 

 
Compreende-se que a interpretação teorizada constitui-se como um recurso valioso no 

auxilio da elaboração de insights durante o processo da PBO. Assim sendo, foram realizados 

alguns estudos que buscaram comprovar a eficácia deste tipo de intervenção psicológica.  

Gebara (2003) realizou uma pesquisa e constatou que a interpretação teorizada na PBO 

mostrou-se eficaz nos dez casos estudados, houve  uma melhora na eficácia adaptativa. Em 

90% dos casos, houve mudanças significativas dos grupos diagnósticos. Além disso, 80% 

apresentaram crise no diagnóstico inicial, e, por meio do uso da interpretação teorizada, houve 

uma significativa melhora na eficácia adaptativa com a elucidação da situação de crise.  

Gebara (2009) realizou outro estudo para investigar a eficácia terapêutica da 

Interpretação Teorizada comparando um grupo de pacientes em PBO e outro não. Os 

resultados desse estudo demonstraram que a maioria dos pacientes (86,66%) atendidos em 

PBO obteve melhora na eficácia adaptativa, enquanto que a minoria deles (13,33%) não 

obteve melhora na eficácia adaptativa permanecendo no mesmo grupo adaptativo. Por outro 
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lado, o grupo que não realizou o procedimento 86,66% permaneceu no mesmo grupo 

adaptativo, enquanto que 6,66% pioraram e 6,66% melhoraram.  

A pesquisa realizada por Gebara; Rosa; Simon e Yamamoto (2004) teve por objetivo 

principal investigar a eficácia terapêutica da Interpretação Teorizada na Psicoterapia Breve 

Operacionalizada. Verificou-se que a Interpretação Teorizada mostrou-se eficaz, pois ao final 

do processo terapêutico houve evolução adaptativa dos pacientes. 

 

1.3.1.3 Fatores Internos e Externos 

 

Para Simon (2005) sua teoria da adaptação evolutiva do indivíduo tem como 

pressuposto básico a interação dos fatores etiológicos usados “como concepção genérica de 

fatos que interagem mediados pelo ego, influindo na adequação”. (p.33). Estes fatores 

compõem-se de duas categorias, a saber: fatores internos e externos. Os primeiros dizem 

respeito ao mundo mental do sujeito, sua estrutura e dinamismos e se subdividem em: fatores 

tensionais que são as pressões exercidas pelas necessidades, desejos e emoções no 

relacionamento interpessoal, e também as relações intrapsíquicas do self; fatores defensivos 

que são as defesas psíquicas e seus mecanismos; fatores objetais  que  se referem à 

constelação de objetos internalizados  e que podem ser compreendidos de acordo com os 

“conceitos de Melanie Klein, tais como: “peito bom”, “pênis mau”, “pai bom”, “mãe má” e  

os fatores orgânicos  que  compreendem a integridade anatômica e funcional.  

Quanto aos fatores externos são aqueles que se referem às situações objetivas que são 

significativas para os sujeitos, “existem fora da personalidade do sujeito e  compreendem a 

totalidade dos bens materiais, sociais e culturais, aos quais o indivíduo está  ligado 

emocionalmente”. (SIMON, 2005, p.51).  

 Pode ser atribuída positividade ou negatividade tanto para os  fatores internos quanto 

para os externos. Desse modo, se o fator interno é positivo (f/i+) “influi para soluções 

adequadas no enfrentamento das situações-problema ou na manutenção da adequação após 

solucionadas”; o mesmo ocorre em relação ao fator  externo positivo(f/e+). Por outro lado, 

quando o fator interno é negativo (f/i-) “influi para soluções inadequadas das situações-
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problema, ou na manutenção da sua inadequação após solucionadas”; o mesmo ocorre em 

relação ao fator externo  negativo (f/e-)”. (SIMON, 2005, p. 34) .  
Os conceitos de fatores internos positivos e fatores internos negativos podemos 
considerá-los evolutivamente como processos intrapsíquicos indutores de “soluções 
adequadas”, ou “pouco”, ou “pouquíssimo adequadas”. Os resultados de sua 
interferência sempre mediados pelo ego geram soluções que correspondem a 
repertórios de aprendizagem capazes de funcionar como predisposições adaptativas, 
disponíveis para interação com fatores externos do presente (ou que tenham 
interagido no passado, levando a compreensão das soluções pregressas e 
predisposições futuras). (SIMON, 2005, p.35). 
 

Simon (2005) aponta que os anos de experiência o levaram a compreender que existe 

uma aproximação entre a sua teoria da adaptação e as noções  metapsicológicas dos instintos 

de vida e de morte propostos pela teoria psicanalítica. Tal aproximação possibilita uma 

concepção “mais fundamentada da noção de fatores internos da teoria da adaptação junto com 

a compreensão mais operacionalizada dos conceitos de defesas e impulsos psíquicos da 

Psicanálise”. (p.38).  

De acordo com Zimerman (1999) a psicanálise transita de um paradigma para outro, 

desse modo, pode-se dizer que os principais postulados metapsicológicos, teóricos e técnicos 

de Freud sofreram transformações, em especial, a partir “das concepções de M. Klein”.  

Dentre estes, o  instinto de morte que Freud descreveu como sendo a repetição de uma energia 

psíquica, que tendia para a morte. Posteriormente, Klein conservou esse termo, porém o 

empregou com uma concepção divergente de Freud. Para ela, “esse instinto- que equivale à 

sua posterior (1957) postulação de “inveja primária, alude aos impulsos sádicos-destrutivos”. 

(p. 65).  

 Caper (1999) aponta que Freud ao realizar uma revisão teórica final na tentativa de 

explicar a hostilidade do superego neurótico, reconheceu que além da pulsão sexual, havia 

também  a pulsão destrutiva.  Por outro lado, aponta que Klein realizou “uma última 

investigação sobre o problema das pulsões de vida e de morte, na qual atribuiu a essas pulsões 

uma sólida especificidade psicológica ao uni-las às realidades clínicas de inveja e gratidão”. 

 ( p. 142).  

Klein (1957) descreve que: 
Há muitos anos venho me interessando pelas fontes mais arcaicas de duas atitudes 
que sempre nos foram familiares: a inveja e a gratidão. Cheguei à conclusão de que 
a inveja é um fator muito poderoso no solapamento das raízes dos sentimentos de 
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amor e gratidão, pois ela afeta  a relação mais antiga de todas, a relação com a mãe ( 
p. 207). 
 

Considerando tais apontamentos, torna-se possível fazer uma correlação da teoria da 

adaptação de Simon (2005) com os pressupostos teóricos psicanalíticos. Portanto,  pode-se 

dizer que as defesas (cisão, negação, identificação projetiva etc) são consideradas como 

fatores (fatores defensivos) que o ego utiliza para lidar com os conflitos seja pela relação 

com os objetos do mundo interno (incluindo o superego) e as pulsões do id (desejos que são 

as tensões derivada de transformações em busca do prazer), seja com o mundo externo no  

enfrentamento das situações problemas. Desse modo, as tensões constituem os fatores 

internos tensionais que exercem uma força sobre o ego impelindo-o a repostas que podem 

ser adequadas, pouco adequada ou pouquíssima adequada. Portanto, podem ser fatores 

positivos f/t(+) quando ocorrer equilíbrio entre pulsões de vida ou de morte que se expressa 

através de seus derivados: desejos e sentimentos; e podem ser negativos quando há excesso ou 

insuficiência das pulsões de vida ou de morte que se expressam por meio dos mesmos 

derivados. Assim, se houver predomínio das pressões do instinto de morte “constituídas pela 

inveja primária (Klein, 1957)” que é considerado um fator tensional negativo (f/t (-) dirigido 

ao objeto bom interno (f/O (+) ) este ficará parcialmente danificado, mesmo que em outro 

momento predomine o instinto de vida que é considerado um fator tensional positivo (f/t(+) 

(SIMON, 2005).  

Por fim, a adequação das soluções às situações-problema e sua relação com a teoria 

dos instintos de vida e de morte podem gerar: soluções adequadas (equilíbrio ou predomínio 

das pulsões de vida sobre as de morte); soluções pouco adequadas (instabilidade das pulsões 

de vida e pulsões de morte, variando ora o predomínio de uma ou de outra); soluções 

pouquíssimas adequadas (excessivo predomínio das pulsões de morte, ou insuficiente pressão 

das forças de vida (e mais raramente pela excessiva supremacia das pulsões de vida).  

 

1.3.1.4 Eficácia Adaptativa 

Para Simon (1989) desde o registro da história, até os tempos atuais, o homem busca 

explicação e tratamento para seus problemas, dentre estes, os distúrbios mentais. Portanto, 

torna-se imprescindível compreender a situação real que se apresenta para assim tomar 



38 

 

 

 

decisões de como intervir. Isto é, há a necessidade de realizar um diagnóstico. “O termo 

diagnóstico tem sua construção efetuada a partir de duas palavras gregas dia – separar – e 

gnosis- perceber ou conhecer”. ( p. 5).  

Ancona-Lopez (2002) atesta que o diagnóstico psicológico é uma das funções 

exclusivas do psicólogo garantido por lei,  configura uma atividade  voltada à prevenção e ao 

alivio do sofrimento psíquico. Em sentido amplo significa discernimento, faculdade de 

conhecer, de ver através de. Em sentido mais restrito, designa a possibilidade de conhecer 

determinado fenômeno, fazendo uso de conceitos, noções e teorias científicas. Portanto, a 

Psicologia enquanto ciência humana utiliza conhecimentos psicológicos provindos de 

diferentes abordagens para a compreensão dos fenômenos psicológicos, elegendo de forma 

diferente seu objetivo e método. 

Ainda de acordo com Ancona-Lopez (2002) inicialmente, a psicologia pautou-se  em 

classificações psicopatológicas, buscando respaldo teórico e técnico embasado em  métodos 

das ciências naturais. Posteriormente, no decorrer de sua edificação vem buscando métodos 

próprios o que faz com que a atuação do psicólogo em diagnóstico, varie consideravelmente. 

Portanto, o uso do termo varia, de acordo com estas concepções, ao invés de diagnóstico 

psicológico, utilizam-se termos como: diagnóstico da personalidade, psicodiagnóstico, estudo 

de caso ou avaliação psicológica.  

Simon (1989) ao trabalhar durante quase vinte anos no departamento de medicina 

preventiva da Escola Paulista de Medicina em Prevenção de Distúrbios Mentais de estudantes, 

criou um Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado- SISDAO, no qual se aplica a 

Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada - EDAO. Trata-se de uma escala clínica que 

utiliza a entrevista psicológica para a coleta de dados.  

De acordo Yamamoto e Simon (2006), inicialmente, a EDAO surgiu  como proposta 

para realizar o diagnóstico dos estudantes de uma instituição de ensino. Nesse caso, como a 

saúde física e mental dos mesmos encontrava-se pouco comprometida,  “Simon se viu na 

contingência de, abandonando as classificações diagnósticas baseadas em doenças mentais, 

criar uma nova forma de avaliar quem estaria ou não precisando de ajuda psicológica 

preventiva”. (p. 175).   
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Posteriormente, a EDAO se tornou um método mais amplo de avaliação diagnóstica 

distanciando-se da rigidez do diagnóstico psicopatológico clássico. Desse modo, há de se 

considerar que se trata de uma avaliação diagnóstica que não importa  apenas com diagnóstico 

psiquiátrico, mas busca avaliar o sujeito interagindo com suas circunstâncias  internas e 

externas. Ou, em outras palavras, é uma avaliação diagnóstica inspirada num modelo 

biopsicossocial,  na qual se busca a classificação da adaptação global do organismo. (SIMON, 

2005).  

Segundo o dicionário Aurélio (2004, p. 93) a adaptação é um “Processo que permite a 

um ser vivo tornar-se mais apto a sobreviver no ambiente em que vive” do ponto de vista 

biológico.  

Sabe-se que a teoria da adaptação idealizada por Simon (1989) se inspira num modelo 

biológico, mas dele diverge em alguns pontos essenciais. Para ele adaptação é um mecanismo 

de sobrevivência humana e inclui todos os setores do funcionamento do organismo, não 

apenas o orgânico ou biológico. Também, mostra que todo organismo vivo esta adaptado. 

Enquanto há vida há algum modo de adaptação na visão deste autor. Contudo, diante das 

situações colocadas, o ser humano apresentará formas de  adaptação, que gradua das  eficazes 

até as ineficazes.  

Diante de tais considerações, torna-se possível afirmar que a avaliação diagnóstica 

proposta por Simon (1989) centraliza-se na  adaptação humana  que é condição sine qua non 

para a sobrevivência. Desse modo, o  indivíduo para manter-se vivo precisará adaptar-se 

continuamente, Simon (1989) definiu adaptação:  
Como um conjunto de respostas de um organismo vivo, em vários momentos, a 
situações que o modificam, permitindo manutenção de sua organização (por mínima 
que seja) compatível com a vida. De tal forma que a adaptação é a condição para a 
sobrevivência ( p.14).  

Heleno, Vizzotto e Bonfim (2008) discorrem que é valioso guiar-se pelas 

contribuições teóricas de Ryad Simon no que respeita a adaptação humana e suas 

especificidades com a saúde mental. Há de se considerar que o conceito da adaptação humana 

idealizada pelo referido autor, indubitavelmente, se pauta em uma terminologia compreensiva 

que avalia as variações do funcionamento psicológico dos indivíduos sem enquadrá-los “em 

classificações nosológicas que remetem à doença e a quadros patológicos”. (p.191).  Portanto, 

fornece subsídios relevantes para a compreensão do fenômeno da saúde mental.   
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Para Yamamoto (2003) a teoria da adaptação considera que a eficácia da adaptação 

não é algo estático, mas varia no decorrer da vida sob a ação dos fatores que podem ser 

externos ou internos ao sujeito. A esses fatores são atribuídos  positividade ou negatividade, 

“na medida em que contribuem, respectivamente, para o seu aumento ou diminuição da 

qualidade da adaptação”. (p. 160).  

Simon (2005) aponta que para avaliar a eficácia adaptativa é preciso considerar as 

respostas emitidas pelo indivíduo nos quatros setores de funcionamento da vida humana: 

Afetivo-relacional (A-R): conjunto de sentimentos, atitudes e ações em relação a si mesmo e 

aos outros; Produtividade (Pr): conjunto de sentimentos, atitudes e ações relacionados ao 

trabalho, estudo, ou qualquer atividade produtiva; Sócio-cultural (S-C): conjunto de 

sentimentos, atitudes e ações relacionados aos recursos comunitários; aos valores e à cultura 

em que vive e; Orgânico (Or): conjunto de sentimentos, atitudes e ações em relação ao 

próprio corpo, higiene, alimentação, sexo, sono. Essas respostas são classificadas em graus de 

adequação, podendo ser adequadas, pouco adequadas e pouquíssimas.  Após a avaliação, 

pode-se classificar a eficácia adaptativa do sujeito em: Adaptação eficaz;  eficaz leve; eficaz 

moderada;  eficaz severa e  eficaz grave.  

Considerando os apontamentos até o momento, pode-se dizer que a avaliação da 

adaptação humana torna-se um recurso valioso para a compreensão e tratamento de situações 

problemas apresentadas pelos indivíduos e alguns estudos foram realizados com este 

propósito. Dentre estes, o estudo realizado por Bechara (2011) avaliou a eficácia adaptativa de 

um paciente diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo I antes e após a intervenção em 

Psicoterapia Breve Operacionalizada. Neste caso, constatou-se a importância e eficiência da 

intervenção em psicoterapia breve operacionalizada, pois houve melhora  na qualidade da 

adaptação do paciente.  

Em outro estudo, Heleno (2010) buscou investigar a eficácia adaptativa de dez 

mulheres pacientes de um ambulatório especializado em reprodução assistida que haviam 

vivenciado abortamento provocado e/ou espontâneo. Os resultados apontaram que a 

experiência do tratamento para engravidar e a experiência anterior de abortamento 

intensificam as angústias depressivas e persecutórias. Portanto, a importância de avaliar a 
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eficácia adaptativa dessas mulheres resultou no encaminhamento para atendimento 

psicológico. Considerando a especificidade desse estudo, apresenta-se o seguinte objetivo.  

OBJETIVO 

Analisar o processo da Psicoterapia Breve Operacionalizada  de mulheres em situação 

de violência doméstica. 

 

2. MÉTODO 

 

Torna-se relevante apontar que as discussões filosóficas na Idade Clássica e o avanço 

da ciência a partir do declínio da  Idade Média influenciaram o modo de obter conhecimento 

nas diversas áreas que hoje fazem parte da psicologia. Ou seja, houve a necessidade de uma 

sistematização e organização do conhecimento comum quando houve a passagem da doxa à 

episteme. (NORRIS, 2008). 

Para este autor, um determinado questionamento só tem validade se estiver embasado 

em conceitos teóricos e metodológicos. Os problemas da epistemologia da verdade, do 

conhecimento e da garantia evidencial estão intimamente ligados ao comum interesse humano 

em obter juízos informados e ponderados em toda uma variedade de investigação das 

matemáticas e ciências naturais à ética, política e psicologia.  

Acrescido a isso, Turatto (2003) aponta que para construir conhecimento no campo da 

ciência há necessidade de eleger um método, que significa etimologicamente, “um caminho 

através do qual se procura chegar a algo ou um modo de fazer algo” (p.149). Para este 

propósito, utilizar-se-á o método cientifico que é um conjunto de regras na obtenção de dados 

que buscam as explicações ou compreensões dos fenômenos do mundo (coisas da natureza ou 

pessoas/sociedades).  

Por tudo isso, torna-se imprescindível eleger um “caminho” que possa fornecer bases, 

mais seguras, o quanto possível, na obtenção do conhecimento que se propõe.  Considerando 

o objetivo da presente pesquisa utilizou-se, dentre os vários métodos, o clínico de abordagem 

psicanalítica que tem como base  o estudo descritivo do tipo estudo de caso.  
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Em relação ao método clínico de base psicanalítica, Vizzotto (2003) aponta que o 

mesmo é uma modalidade de observação que acompanha a ação e se constitui como 

possibilidade para investigar e intervir  no campo da saúde psicológica. Portanto, o 

observador não se limita a registrar de forma cuidadosa e detalhada os acontecimentos,  mas 

busca também “uma indagação operativa, pois se indaga e intervém no fenômeno observado”. 

(p. 144). 

Em relação ao o estudo descritivo Salomon (2004) aponta que é aquele que 

“compreende a descrição, registro, análise e interpretação da natureza atual ou processo dos 

fenômenos. O enfoque se faz sobre condições dominantes ou sobre  como uma pessoa, grupo 

ou coisa  se conduz ou funciona no presente”. (p. 160).     

 Dentre os principais tipos e modalidades do estudo descritivo destacam-se os estudos 

de casos:  
Estudos de casos (um só caso ou um número limitado de caso leva à personalização 
do processo): interesse voltado para a história e desenvolvimento do caso: pessoa, 
família, grupo, instituição social, comunidade. Estuda a interação dos fatos que 
produzem mudança. (...) Estende-se à aspiração de melhor compreender a conduta 
humana. (SALOMON, 2004, p.161). 
 

Kazdin (2002) menciona que, em geral, o estudo de caso  refere-se a  uma intensa 

investigação que busca descrições profundas e detalhadas sobre um  indivíduo. Contudo, 

ressalta que, além do foco individual, o estudo de caso pode também referir-se a uma 

abordagem metodológica na qual, um grupo é estudado. 

No caso dessa pesquisa, o delineamento está fundamentado num estudo clínico  “tipo  

estudo de caso” de abordagem qualitativa que foi  realizada com duas mulheres envolvidas 

em situação de violência doméstica. 

 

2.1 Participantes 

 

Participaram desta pesquisa duas mulheres, dentro da faixa etária de 20 a 40 anos com 

nível de escolaridade entre o ensino fundamental e o ensino médio, que estavam envolvidas 

em situação de violência doméstica.  
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De acordo com Hulley; Cumming; Browner; Grady; Hearst e Newman (2003) em 

pesquisa clínica a amostra de estudo é um subconjunto de uma população alvo disponível para 

o estudo. Portanto, a amostra para essa pesquisa foi composta por mulheres envolvidas em 

algum tipo de violência doméstica e que aguardavam por atendimento psicológico breve no 

Núcleo Não Violência do Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista de 

Sorocaba.  

Desse modo, trata-se de uma amostra que foi constituída por conveniência, já que não 

houve critérios estatísticos. O critério da escolha das pacientes se deveu a problemas 

relacionados à violência e que geraram alterações na qualidade da adaptação dessas pacientes.  

 

2.2  LOCAL 

 

Os atendimentos psicológicos foram realizados no serviço Núcleo Não Violência do 

Centro de Psicologia Aplicada, vinculado a Universidade Paulista de Sorocaba, está sob a 

responsabilidade técnica da Profª Drª Ione Aparecida Xavier, que autorizou a realização da 

presente pesquisa após a aprovação do Comitê de ética em Pesquisa da Universidade 

Metodista de São Paulo.  

Este Núcleo iniciou suas atividades em 2008, depois de dois anos, em que a 

Universidade Paulista UNIP de Sorocaba vinha participando de encontros junto ao “Projeto 

Viva” (lançado na cidade de Sorocaba em 2007 dentro do Fórum Municipal de Enfrentamento 

de Violências e Acidentes). Desse modo, o Núcleo Não Violência estabelece parceria com a 

prefeitura e demais instituições no enfrentamento da violência, objetivando ajudar na 

construção de uma rede na cidade. O ritmo de atendimento do Núcleo às pessoas em situação 

de violência tem sido paulatino por parte dos alunos para atender em plantões de 3ª (manhã) 

4ª (manhã e noite) e 5ª feiras (manhã e tarde). Alunas do nono e décimo semestres de 

psicologia e duas ex-alunas compõem a equipe de atendimento. 

Os atendimentos foram realizados pela pesquisadora em consultório isento de ruídos, 

neutro, com privacidade necessária para realização do atendimento psicológico e cujo 

material foi utilizado neste estudo.  
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2.3 INSTRUMENTO 

2.3.1.1 Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada (EDAO) 

 

Na década de 1970, Simon (1989) ao trabalhar no setor de Saúde Mental do Serviço de 

Saúde dos alunos, do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, 

desenvolveu um Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado- SISDAO, no qual se 

utiliza a Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada EDAO. A princípio a EDAO foi 

elaborada como um método de diagnóstico no setor de saúde mental e possibilitava “com 

brevidade fazer um levantamento da população e organizar providências para seu 

atendimento, conforme a classificação atribuída a cada indivíduo” (p.13). Posteriormente, a 

EDAO se tornou  um método mais amplo de avaliação diagnóstica, tanto para pesquisa quanto 

para o planejamento de uma forma específica de psicoterapia breve.  

Nesta pesquisa utilizou-se como instrumento a Escala Diagnóstica Adaptativa 

Operacionalizada- EDAO (SIMON, 1989).  A avaliação por meio da EDAO ocorreu no início 

do atendimento para determinar a eficácia adaptativa das participantes e as estratégias do 

atendimento em PBO (SIMON, 2005).  Após cinco meses do final do atendimento foi 

novamente realizada uma entrevista cujo conteúdo  foi avaliado, por meio da EDAO para 

determinar a eficácia adaptativa após o procedimento em PBO, a qual se designa por follow-

up.  

A escolha da Escala Diagnóstica Adaptativa constitui-se como um recurso valioso, a 

divisão por setores de funcionamento permite uma visão global o que facilitou a avaliação 

adaptativa das (mulheres) em situação de violência doméstica, para assim delinear a situação 

problema trabalhada por meio da Psicoterapia Breve Operacionalizada.  

 

2.4 PROCEDIMENTOS 

 

 A partir da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de 

São Paulo,  iniciou-se o atendimento que foi realizado no serviço Núcleo Não Violência do 

Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista na cidade de Sorocaba que conta com 
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ambiente próprio para o atendimento psicológico. As participantes foram encaminhadas por 

serviços da rede pública de saúde. Na primeira entrevista, as participantes foram convidadas a 

fazerem parte desta pesquisa e também se esclareceu acerca do objetivo do estudo e do 

procedimento psicoterapêutico que foi adotado. Nesse caso entrevistas, psicoterapia breve 

operacionalizada e entrevista de follow-up.  

Após todos os esclarecimentos que se fizeram necessários, as participantes assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A). O mesmo procedimento foi 

realizado quando foram chamadas para a entrevista de follow-up.  

As participantes realizaram atendimento psicológico sob o enfoque da Psicoterapia 

Breve Operacionalizada. Desse modo, foram realizadas entrevistas iniciais com as 

participantes, nas quais se utilizou a EDAO como instrumento de avaliação diagnóstica. Após 

o diagnóstico adaptativo por meio da EDAO e a definição da situação-problema, uma 

participante realizou doze sessões terapêuticas, enquanto a outra realizou oito sessões. Após 

cinco e seis meses respectivamente do término do processo foram realizadas entrevistas de 

follow up (semi estruturada) as quais foram reavaliadas de acordo com os critérios 

estabelecidos pela EDAO. 

O material extraído das entrevistas iniciais e das sessões terapêuticas foi registrado 

imediatamente após os atendimentos, bem como o material extraído das entrevistas de follow 

up. Após, todo o material clínico coletado foi submetido a uma Análise Qualitativa colocando 

em destaque os trechos que se relacionem com os objetivos deste estudo. 

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este trabalho teve como instrumento um tipo de intervenção psicológica denominada 

Psicoterapia Breve Operacionalizada - PBO (Simon, 2005). Este tipo de atendimento 

psicológico é delineado por um tipo de enquadre tecnicamente estabelecido e que se propõe a 

ajudar a pessoa a solucionar determinado conflito psicológico que foi definido no inicio do 

tratamento.  
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Geralmente, trata-se de uma queixa estabelecida pelo próprio paciente. Isto é, o 

paciente é quem procura o psicólogo para obter um tipo de ajuda profissional. Neste caso 

foram solicitadas as pacientes que ele o psicoterapeuta/pesquisador pudesse utilizar o material 

das entrevistas e do tratamento para uma sistematização que pudesse trazer conhecimentos 

para avaliar o quanto a técnica de PBO pode ajudar na dissolução do conflito.  

As pacientes aceitaram participar da pesquisa e foi informado que poderiam a qualquer 

momento desistirem da participação sem sofrer qualquer tipo de prejuízo, sendo assegurada a 

continuidade do tratamento. Elas também foram informadas de que seus nomes serão 

preservados e elas não serão identificadas por ocasião da divulgação dos dados da pesquisa.  

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A pesquisa foi realizada com duas mulheres em situação de violência doméstica. 

Portanto, para facilitar a leitura e a compreensão sobre os respectivos casos, os resultados  e a 

discussão estão organizados em itens listados abaixo.  

 

3.1 DADOS DAS PACIENTES: 

3.1.1 Queixa 

3.1.2 História Pregressa- História de Vida 

3.1.3 Anamnese 

 

3.2 -  DADOS RELEVANTES DE CADA SETOR ADAPTATIVO ATRAVÉS DA 

EDAO.  

3.2.1 - Situação- Problema  

3.2.2  - Diagnóstico Adaptativo Inicial e Interação dos setores de funcionamento 

3.2.3  - Compreensão dinâmica adaptativa  

 

3.3  - EVOLUÇÕES DOS PROCESSOS PSICOTERAPÊUTICOS 
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3.4 - DADOS DAS ENTREVISTAS DE FOLLOW UP: 

 
3.4.1- Relato da entrevista de Follow up 

3.4.2 - Compreensão dinâmica- adaptativa após a entrevista de follow up 

 

3.5 - DIAGNÓSTICOS FINAIS 

 

3.1 DADOS DA PACIENTE: CASO 1 

 

A paciente tem 32 anos, brasileira, cursou até a 7ª série do Ensino Fundamental II, 

segunda filha de cinco irmãos. Tem três filhos, um menino (16), uma menina (10), frutos de 

relacionamentos anteriores e outra menina, de um ano, fruto do atual relacionamento.  

Trabalha como manicure na própria residência, afirma gostar muito do que faz já que pode 

trabalhar em casa e cuidar dos filhos. Durante a infância ela e os irmãos sofreram agressões 

físicas por parte da mãe.  

 Foi encaminhada pela psicóloga que atende sua filha (10 anos) no Núcleo Não 

Violência  do Centro de Psicologia Aplicada. Segundo a paciente sua filha realiza 

atendimento psicológico por apresentar problemas de aprendizagem escolar.  

 

3.1.1 - Queixa  

 

A paciente alegou que a psicóloga que atende sua filha pediu para que ela procurasse 

um psicólogo. Mencionou que se sente muito mal, pois em alguns momentos fica muito 

estressada e agride os filhos, em especial, o mais velho já que o mesmo agride a irmã e ela 

para defendê-la bate no filho.  Em outras situações, também agride a filha do meio e o marido.  

Nunca realizou atendimento psicológico, mas, pensava em buscar ajuda, pois  sentia que 

precisa mudar suas atitudes em relação aos filhos. 
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 3.1.2 História Pregressa – História de Vida (os acontecimentos significativos da história da 
paciente desde a infância) 
 

A paciente residiu com os pais e os irmãos numa cidade do estado de São Paulo até os 

cinco anos de idade, quando sua família retornou à cidade natal (dos pais) em um  estado do 

nordeste. Tal retorno se deu porque o pai da paciente acreditava que seria um lugar mais 

tranqüilo para esposa devido aos problemas psiquiátricos da mesma. Ela conta que sua mãe 

fora, várias vezes, internada em hospitais psiquiátricos porque tinha um comportamento muito 

violento. Ressaltou que ela e os irmãos durante a infância sofreram continuamente agressões 

físicas por parte da mãe.   

Ao retornar para a cidade natal, seu pai viajava constantemente o que ocasionava 

muitas brigas entre o casal.  Quando ela estava com nove anos, sua mãe descobriu que o 

marido tinha uma amante em outra cidade e assim se separaram. Desse modo, a paciente 

juntamente com a mãe e os irmãos voltaram para cidade em que moravam anteriormente. 

Após algum tempo a mãe da paciente arrumou um companheiro, contudo, tal relacionamento 

era conturbado e ocorriam brigas freqüentes. A paciente conta que o padrasto não a queria e 

nem aos irmãos, tanto que impôs a sua mãe que os deixasse para ficar com ele e a mãe 

decidiu-se pelo companheiro. A paciente afirma que tem muito ressentimento e não consegue 

perdoar a mãe por tê-los deixado sob os cuidados de uma tia durante alguns meses.  

 Quando o pai da paciente soube do ocorrido, foi buscá-los e alugou uma casa para que 

ela e os irmãos morassem juntos na mesma cidade em que ele residia com a atual 

companheira. Ele assumiu as despesas e os visitava constantemente, mas não os levou para 

morar com ele, alegando que isso ocasionaria problemas entre ele e sua companheira que não 

aceitava tal situação.  

A paciente menciona que se sente penalizada com a história de vida de sua mãe, que 

logo ao nascer foi abandonada pela mãe, ficando sob os cuidados do pai que já era casado. 

Quando a mãe da paciente estava com oito anos o pai morreu e ela ficou sob cuidados de uma 

tia paterna. Ela afirma, entretanto, que tudo isso não justifica a agressividade da mãe, bem 

como a violência praticada contra ela e seus irmãos. Descreve as agressões físicas sofridas 

como terríveis, lembra-se de alguns episódios. Em um deles a mãe jogou um objeto de louça 
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na cabeça do irmão que desmaiou e ficou lá no chão com a cabeça ensangüentada.  Em outro 

dia cortou suas unhas deixando em carne viva porque ela tinha beliscado a irmã.  

A paciente morou com os irmãos até os 16 anos quando foi trabalhar como babá em 

outra cidade. Aos dezessete anos começou a namorar e engravidou em seguida. Morou com o 

pai de seu filho por dois anos e se separaram porque sofria agressões físicas do companheiro. 

Após a separação a paciente foi morar com sua mãe, enquanto trabalhava sua mãe cuidava de 

seu filho. Contudo, um dia ao retornar do serviço percebeu que o filho havia sofrido agressões 

físicas, rompeu com a mãe e saiu de casa com filho. Como precisava trabalhar deixou o filho 

sob os cuidados da avó paterna. Ela cuidava muito bem do neto e ele permaneceu com ela por 

dois anos. Afirma que sentia muito por ter que deixá-lo, mas não teve outra opção.  

Quando o filho estava com quatro anos decidiu buscá-lo e desde então não se 

separaram mais. Começou a trabalhar como manicure em casa para ficar próximo ao filho. 

Quando o filho estava com cinco anos começou a namorar e engravidou. O namorado exigiu 

que ela praticasse o aborto, como não concordou, ele a abandonou. Era uma menina que hoje 

está com dez anos. Afirma que os filhos são tudo para ela, que jamais faria isso. “Mãe que é 

mãe não abandona os filhos passa fome junto com eles” (sic). Mas, lamenta profundamente o 

fato de a filha não conhecer o pai, diz que ficou muito decepcionada com os relacionamentos 

e que perdeu o interesse pelos homens. Desse modo, ficou sozinha durante aproximadamente 

oito anos, quando conheceu o atual companheiro com quem tem uma filha de um ano de 

idade.  

 

3.1.3 - Anamnese (história e evolução das queixas) 

 

Nas primeiras entrevistas a paciente trouxe a queixa e a partir delas buscou-se explorar 

as motivações latentes que a levaram a procurar o atendimento psicológico. Segundo Gebara 

et. al. (2004) as entrevistas permitem acompanhar as evoluções do sujeito desde a infância até 

o presente, para então conjecturar a respeito da “dinâmica inconsciente e a constituição de 

seus complexos inconscientes que influenciam, geralmente, as soluções pouco adequadas na 

atualidade”. (p. 1).  
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A paciente alegou que tem dificuldades em lidar com os filhos, principalmente, 

quando os mesmos brigam e se agridem. Nesses momentos, não sabe o que acontece, perde a 

cabeça e acaba por agredi-los também.  Em especial com o filho mais velho quando o mesmo 

agride a filha de dez anos. Ela conta que fica com muita pena da filha por ela ter sido rejeitada 

pelo pai. Posteriormente, fica arrependida e chora muito. “Eu sou muito estressada, às vezes 

perco a cabeça e bato nas crianças. Esses dias bati muito no meu filho com o cabo de 

vassoura. Também ele bateu na minha outra filha, é que tem muito ciúme. É aquilo né de que 

a menina não tem pai,  quando vejo o meu filho brigando, batendo nela, vem uma coisa na 

minha cabeça, fico até sem ver as coisas, parece que fica escuro e aí vou para cima dele. 

Esses dias fui para cima do meu marido com a faca, quando brigo com meu marido é sempre 

porque bato nas crianças e ele fica bravo comigo. E, ele diz que não vai me bater porque sou 

fraca e segura minha mão” (sic). 

À medida que se buscou clarificar as motivações que levam a paciente a se comportar 

de forma violenta com os filhos e com o marido, tornou-se possível compreender possíveis 

implicações devido às situações de violência vivida por ela  em sua família de origem. 

“Sempre tive muita raiva do que acontecia comigo e com meus irmãos, minha mãe batia 

muito na gente. A gente ficava com muito medo dela. Meu pai era bom, ele só foi embora 

porque minha mãe era louca e mandou ele embora” (sic).  

A paciente durante a infância sofreu violência física no âmbito familiar, 

particularmente, perpetrada pela mãe. Ou, em outras palavras, a paciente sofreu agressão 

doméstica do subtipo física que se configura como um Fator Externo Negativo (f/e-) que foi 

praticada por um membro da família - a chamada violência intrafamiliar.  Ou seja, as 

relações interpessoais estabelecidas em sua família de origem tiveram como base soluções 

pouquíssimas adequadas gerando insegurança e a tensão. “Eu sei que ela também sofreu 

quando nasceu. O meu avô já era casado quando conheceu minha avó. Aí minha avó 

engravidou da minha mãe e depois que ela nasceu minha avó foi embora e deixou minha mãe 

com meu avô. Acho que ela deve ter tido muita raiva da mãe dela, ela nunca conheceu a mãe 

dela. Quando ela falava dessa história dava dó, só que isso não dá direito dela de ter judiado 

dos filhos. Era um inferno viver naquela casa” (sic).  
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Tal experiência parece repercutir intensamente em sua família nuclear. “Meu filho foi 

levar a irmã para a escola e bateu nela no caminho. Aí ela me contou. Fui falar com ele e ele 

disse que bateu mesmo e vai bater nela porque ela fica provocando. Nossa não agüentei e 

bati muito nele, até pisei no peito nele. Hoje fiquei puta da vida com meu marido e fui para 

cima dele, tive vontade de matá-lo, fui para cima dele e arranhei-o. Acho que só não acontece 

coisa ruim porque ele me segura. É sempre assim, quando alguém me provoca, meu filho, 

meu marido e qualquer outra pessoa quero ir para cima, não consigo me controlar, fico 

cega”. (sic). 

De acordo com Simon (2005) há fatores etiológicos que estão interconectados e 

contribuem na formação da personalidade do individuo que são: os fatores internos 

(congênitos – hereditários - constituição) que dizem respeito ao mundo mental do sujeito, sua 

estrutura e dinamismos e os fatores externos (conjunto de fatores ambientais) que dizem 

respeito as situações objetivas significativas  vividas pelo sujeito. Essas situações vividas 

externamente se internalizadas pelo sujeito passam a fazer parte dos fatores internos, e 

acabam por interferir positivamente ou negativamente na qualidade da adequação da 

adaptação do sujeito.  Ou seja: 
O ambiente pode oferecer padrões de conduta provocando uma rígida relação de 
objetos externos, que são a seguir internalizados. Estes tendem a ser projetados nas 
relações atuais e passam a fazer parte dos fatores internos, constitucionais, mas de 
uma ordem relacional, não pulsional. Mas, embora não pulsionais, funcionam do 
mesmo modo que estes. (SIMON, 2005. P.71) 
 

Considerando que as primeiras relações de objeto da paciente aconteceram em meio a 

intensas agressões físicas, pode-se dizer que a atitude primária para com sua mãe, em grande 

parte foi permeada por sentimentos negativos e pessimistas, possivelmente, contribuindo para 

que internalizasse uma imago materna aterrorizante. Desse modo, a qualidade dessas 

primeiras relações contribuiu significativamente para que no presente ocorresse perturbação 

da adaptação. Isto é, dificuldades no relacionamento da paciente com os filhos e o marido. 
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 3.2. DADOS RELEVANTES DE CADA SETOR ADAPTATIVO ANALISADOS POR 
MEIO DA EDAO.  
 
 

No setor afetivo relacional suas respostas são “pouquíssimas adequadas”. As trocas 

afetivas tanto no passado em sua família de origem quanto no presente no relacionamento 

com os filhos e com o marido tornam-se empobrecidas.  Ocorrem brigas freqüentes com o 

marido, principalmente, no trato da paciente com os filhos. A agressividade da paciente é 

utilizada de forma destrutiva e com muita intensidade, prejudicando os filhos, em especial o 

mais velho. A ansiedade da paciente apresenta-se em nível muito elevado e frente às situações 

do dia a dia descontrola-se facilmente. 

Assim, não tem gratificação na resolução dos seus problemas afetivos. O contato 

afetivo intrapessoal e interpessoal, na maioria das vezes, torna-se fonte de conflitos.  

Nas relações familiares sente que é explorada, pois os irmãos são distantes e a 

procuram quando precisam de sua ajuda. Sente intenso ressentimento pela mãe, em 

decorrência das agressões físicas e do abandono quando fora deixada sob os cuidados da tia, o 

que repercute num relacionamento frio e distante com a família de origem. Mantém escasso 

relacionamento social, não tem amigos e afirma que as pessoas não são confiáveis. Portanto, o 

convívio social está restrito às pessoas que a procuram para fazer unha e com as quais 

mantém relacionamento superficial.  

No setor produtividade encontra-se “pouco adequada” tem gratificação no trabalho 

que realiza enquanto manicure.  Considera que realiza um bom trabalho e se sente gratificada 

ao fazer as unhas artísticas das clientes. E, além disso, afirma que é um trabalho que permite 

estar com os filhos. Contudo, afirma que não ganha o suficiente para ajudar nas despesas da 

casa e realizar outras coisas.  Sente-se desvalorizada pelo marido que parece não reconhecer 

esse trabalho, o ganho financeiro é relativamente baixo. Portanto, mantém atitude geral de 

satisfação com o que produz, mas não com os resultados financeiros.  

Na área sócio-cultural encontra-se “pouquíssima adequada” o convívio com outras 

pessoas acontece basicamente sob uma perspectiva do trabalho. Ou seja, manifesta certa 

privação de se relacionar com outras pessoas. Além disso, participa esporadicamente de uma 
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igreja, freqüentando somente as missas. Mas, não se envolve efetiva e emocionalmente em 

movimentos de pastorais.  

No setor orgânico encontra-se “pouquíssima adequada”, sua integridade anatômica e 

funcional está comprometida. Diagnosticada com o hipotireoidismo que é uma disfunção 

caracterizada pela diminuição da produção dos hormônios tireoidianos, realiza 

acompanhamento com o endocrinologista de forma esporádica e sem comprometimento. Não 

pratica atividades físicas, afirma não ter tempo, tem que cuidar da casa e dos filhos. A 

sexualidade também está comprometida, não tem interesse em se relacionar sexualmente, 

afirma que nunca obteve satisfação sexual nem com os outros dois companheiros anteriores e 

nem com o marido. Afirma que se relacionou sexualmente no passado e atualmente por uma 

questão de “obrigação”. Contudo, afirma que o médico a avisou que a falta de interesse pelo 

sexo também é ocasionado pela doença.  

 

3.2.1 Situação-Problema 

  

A situação problema nuclear é o relacionamento agressivo que a paciente mantém com 

os filhos, em especial, com o filho mais velho. Esta situação parece ser em parte, o resultado, 

da relação da paciente com os pais da infância. Torna-se lícito apontar que se no passado a 

paciente foi vitima de uma experiência violenta, internalizando a representação de uma figura 

materna odiada e aterrorizante; no presente se identifica com tal representação reproduzindo 

uma relação materna violenta com os filhos.  Nesse caso, o mundo interno da paciente com 

todas as suas motivações e representações inconscientes e o mundo externo com as relações 

presentes estabelecidas se sobrepõem e se influenciam.  

 

3.2.2 Diagnóstico Adaptativo Inicial e interação dos setores de funcionamento.  

A paciente foi classificada no grupo 4, com adaptação ineficaz severa  apresentando 

sintomas neuróticos mais limitadores, inibições restritivas, rigidez de traços caracterológicos.  
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Quadro 4 

Grupo Adaptação  Pontuação  Descrição Clínica 

4 Ineficaz Severa  

Afetivo Relacional: pouquíssimo  

adequada = 1;  

Produtividade: pouco  adequada= 1 

2,0 Sintomas neuróticos mais 

limitadores, inibições 

restritivas, rigidez de traços 

caracterológicos 

 

Torna-se notório que as trocas afetivas emocionais experienciadas em sua família de 

origem tiveram como base agressões físicas. Igualmente, nota-se que as agressões físicas 

repercutem negativamente nas relações afetivas emocionais que a paciente estabelece em sua 

família nuclear. Portanto, há de se considerar que a experiência violenta continua reinando em 

absoluto mudando-se apenas os personagens. Ou, em outras palavras, se no passado a 

paciente foi vítima de uma mãe extremamente violenta, atualmente, tornou-se algo muito 

parecido  para seus filhos.  

  Com essa avaliação da situação-problema nuclear compreende-se que a dificuldade 

maior da paciente está no setor afetivo relacional, as soluções pouquíssimas adequadas neste 

setor interagem nos demais setores da adaptação. No setor orgânico a paciente se torna 

negligente por não tratar a doença que lhe traz desânimo, cansaço, fadiga, o que influencia na 

relação interpessoal com o marido comprometendo o relacionamento afetivo e sexual do 

casal. A paciente parece desenvolver certa hostilidade contra o mundo, o que dificulta as 

relações interpessoais e sociais, inclusive o contato com a comunidade. Assim, tem prejuízo 

nas atividades do setor sócio-cultural. No setor produtividade afirma gostar do que faz por 

manter-se próxima aos filhos apesar de não ter compensação financeira.  

 

3.2.3 Compreensão dinâmica- adaptativa 

 Mediante o exposto, seguem algumas considerações. A experiência de violência 

experimentada pela paciente e irmãos - o abandono materno associado à violência física – 

perpetrado pela mãe da paciente vem acontecendo ao longo das gerações. Desse modo, no 

presente ocorre a reprodução ou a repetição da história de violência na relação da paciente 
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com os filhos e com o marido, assim como ocorreu com sua mãe.  A experiência violenta 

vivida pela paciente em sua família nuclear é reeditada em sua relação com os filhos e com o 

marido. Para Gomes (2007) a influência dos modelos parentais da família nuclear contribui na 

escolha e no estabelecimento dos vínculos conjugais e familiares. E, isso ocorre através de 

uma transmissão psíquica transgeracional.   

Torna-se possível conjecturar que, a paciente estabelece um vínculo conjugal e 

familiar com base num comportamento violento. Desse modo, a experiência violenta da qual 

foi vítima durante sua infância eclode fortemente na sua experiência atual com os filhos e 

marido. Portanto, essas situações se interligam e as experiências do passado são reativadas no 

presente. ‘Eu reclamo que minha mãe era violenta, mas acabo sendo com meus filhos (...). 

(sic).  

Ao analisar a conjectura psicodinâmica da paciente sob a luz do referencial kleiniano, 

compreende-se que a mesma se identificou com a mãe como figura odiada, criando assim um 

objeto interno superegóico extremamente violenta (F/oi-). Para Meyer (2002) o conceito 

central do referencial kleiniano postula a existência de um mundo interno habitado por objetos 

internos bons e maus que originaram na família ancestral. Portanto, a qualidade das relações 

objetais familiares que foram introjetadas no decurso do processo de crescimento e de 

desenvolvimento determinará a natureza da interação na família nuclear 

Compreende-se que os fatores externos que são as situações objetivas vividas pela 

paciente, advindos de suas experiências ambientais passadas influenciam suas relações atuais 

repercutindo na adequação da paciente que adota na maioria das vezes soluções pouquíssimas 

adequadas. A repercussão no setor afetivo-relacional parece mostrar que as relações de objeto 

constitucionais marcadas pela violência e abandono da mãe constituíram uma parte do ego 

carregada de hostilidade e agressividade destrutiva. Assim a experiência em um ambiente 

hostil mais a impossibilidade do ego de restaurar ou reparar parece ter determinado nesta 

paciente o ódio intenso que ela não consegue controlar.   

 Amparada nos dados colhidos durante o processo terapêutico buscou-se reconstruir a 

história da paciente, objetivando a compreensão do seu funcionamento psicodinâmico e 

adaptativo.  Para isso, utilizou-se como recurso técnico a Interpretação Teorizada. 
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De acordo com Simon (2005) se as interpretações realizadas durante o processo 

terapêutico forem plausíveis, darão ao paciente a veracidade, e, podem funcionar 

terapeuticamente como a recordação de um conteúdo reprimido.  

 

3.3  EVOLUÇÃO DO PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO 

Nas duas primeiras sessões foram trabalhados aspectos da relação da paciente com os 

pais da infância.  À medida que relatava a experiência em sua família de origem, podem-se 

perceber os sentimentos negativos vivenciados intensamente na relação com a figura materna 

em decorrência das agressões físicas sofridas, havia um desejo inconsciente de vingança 

contra a mãe da infância. No presente a paciente identificada com a mãe agressiva reproduzia 

um relacionamento violento em sua família nuclear.  

A dificuldade maior da paciente estava no relacionamento com o filho mais velho. 

Desse modo, o trabalho terapêutico centralizou-se no setor afetivo relacional, buscando ajudá-

la a compreender os sentimentos que eram despertados quando o filho mais velho agredia a 

irmã de 10 anos. Tornou-se perceptível o incômodo da paciente ao ver que o filho tinha mais 

privilégios do que a filha, pois ele não fora abandonado pelo pai com o qual mantém um bom 

contato. Igualmente, este filho adolescente tinha privilégios em relação a ela, que não teve o 

apoio de seus pais na adolescência.  Portanto, foi interpretado que a vida do filho parecia ser 

mais fácil do que fora a dela. Ele tinha o apoio dela e também mantinha um bom contato com 

o pai apesar da separação. Toda essa situação despertava sentimentos negativos, inveja, em 

relação a esse filho por ser difícil oferecer para ele o que julgava não ter tido com seus pais. 

Ela dizia: “(...) ele tem tudo, lógico dentro do que a gente pode dar. E, o pior é que ele não 

para de brigar com a menina, só bate nela. Eu já falei para ele que ele tem o pai, coitada da 

menina nem conheceu o pai, ele até queria que eu fizesse o aborto quando engravidei dela. 

Eu falo para ele que eu tive que começar a trabalhar muito cedo e agüentar desaforo de 

patroa e ele não faz nada. Então, aí fico com muita pena da menina e quando vejo o meu 

filho brigando, batendo nela, vem uma coisa na minha cabeça, fico até sem ver as coisas, 

parece que fica escuro e aí vou para cima dele. Depois fico com pena dele. Eu sei que a 

menina também não é santinha, mas ela é pequena e não tem pai”. (sic).   
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Em alguns momentos a paciente identificada com a filha (enquanto menina 

abandonada e agredida) buscava por meio da agressão física defendê-la do filho mais velho, 

que nesse caso tornou-se a representação da mãe agressiva do passado.  Contudo, ao agredir o 

filho se identificava com mãe e reproduzia o modelo da mãe agressiva e revivia tudo de novo 

na sua família com seus filhos.  

Torna-se possível apontar que a paciente utilizava-se de mecanismos de defesas 

primitivos da posição esquizoparanóide que foi mencionada por Klein (1991), tais como: 

identificação projetiva patológica, projeções maciças e cisões. Assim, experimentava intensa 

angústia em função dos sentimentos de persecutoriedade e estabelecia relações parciais de 

objetos. Esta ameaça proveniente do mundo interno era projetada nos membros de sua 

família, o que ficou detectado na relação com as filhas, o marido e, em especial, com o filho 

mais velho.  

Compreende-se que os aspectos trabalhados durante essas sessões fizeram com que a 

paciente se sentisse ameaçada ao ser deflagrada em seus propósitos inconscientes, 

possivelmente, contribuindo para que ela faltasse quatro sessões seguidas. Essas faltas foram 

compreendidas como dificuldade em manter um bom vínculo terapêutico, constituindo-se 

como transferência negativa.   

Após o retorno da paciente, as faltas consecutivas foram trazidas para a sessão e 

interpretadas teoricamente. Mostrou-se que ela parecia ter se sentido julgada e condenada 

quando na última sessão trabalhou-se a repetição da experiência de violência, que ela 

experimentou com a mãe, no relacionamento com os filhos. Na tentativa de diluir a 

transferência negativa utilizou-se o reasseguramento e o acolhimento de acordo com as 

considerações de Fiorini (1982).  Dessa forma, apontou-se que se fazia notório o desejo dela 

de ser uma boa mãe, tanto que era cuidadosa e zelosa com os filhos e, que, diferentemente de 

sua mãe não os tinha abandonado. Contudo, apesar das interpretações e acolhimento, em 

alguns momentos repetia a história e se comportava violentamente com os filhos e com o 

marido. Portanto, parecia se envergonhar frente à terapeuta por ter dificuldades em mudar, 

possivelmente, contribuindo para que faltasse nas sessões.  

 Desse modo, o trabalho centralizou-se nas questões relacionadas à reprodução da 

violência na relação que estabelecia com os filhos. Apontou-se que os sentimentos negativos 
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sentidos em sua experiência infantil, em especial, pela mãe estava sendo deslocado para os 

filhos. Portanto, quando os filhos brigavam e o mais velho agredia a mais nova, passado e 

presente se misturavam.  

À medida que as sessões prosseguiam a paciente começava a se dar conta que estava 

repetindo a história de violência. Ela dizia: “Eu pensei assim, que meu filho é alguém muito 

ruim porque bate na menina e não se importa com ela. E, fico com dó, muita dó dela de 

rachar o coração. Aí quando você falou que para defender ela vou para cima do meu filho, 

será que o que vejo nele é a minha mãe? Acho que é isso mesmo, nossa! O meu filho fica 

sendo minha mãe que batia e agredia a gente. É estranho”. (sic). 

A partir da quarta sessão, o filho da paciente foi passar as férias escolares na casa do 

pai, ficando ausente até o final do processo psicoterapêutico. Parece que a distância modificou 

a percepção da paciente em relação a ele. Ela dizia: “O que era ruim era porque ele batia na 

menina e eu ficava com muita raiva dele e acabava batendo nele. Se não fosse isso, eu não 

tinha o que reclamar dele. Na escola ele é um bom aluno, não agride ninguém, só tem 

dificuldade com as matérias. O problema é o que ele faz para a menina” (Sic). 

 Com a saída do filho de cena a paciente começou a trazer aspectos da relação 

conjugal, nutria intensos sentimentos negativos pelo marido, enfatizando o quanto ele não a 

valorizava. Além disso, ficava com muita raiva do marido porque o mesmo durante as folgas 

do trabalho passava a maior parte do tempo na casa dos seus pais. Ela dizia: “Não é só com o 

meu filho que perco a cabeça, ele nem tá em casa e hoje eu fiquei puta da vida com meu 

marido e arranhei ele. Acho que só não acontece coisa ruim porque ele me segura. Quando 

alguém me provoca, meu filho, meu marido e qualquer outra pessoa quero ir para cima, fico 

cega. E, também com a minha filha que não me obedece, já falei para ela que vou bater nela. 

Fiquei pensando naquilo que a gente falou que eu acabo agredindo meu filho e meu marido, 

não só porque eles me provocam. É aquilo que você falou, parece que tem alguma coisa 

dentro de mim, que me descontrola.  (...) eu reclamo que minha mãe era violenta, mas acabo 

sendo com meus filhos e até comigo mesma, às vezes até me machuco. Estou até tentando me 

controlar com as crianças, fico com medo porque sou nova no bairro e fico preocupada se 

me denunciar para a polícia. Seria a pior coisa se perdesse meus filhos, nem quero pensar. 

Uma coisa que você falou e que não sai da minha cabeça é aquele negócio que a gente herda 
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coisas da família que não é só dinheiro. Eu vi que estava fazendo coisa parecida com a minha 

mãe”. (sic).  

Com as interpretações teorizadas sobre o funcionamento da paciente compreende-se 

que a mesma começou a se dar conta que reproduzia uma situação de violência e que isso lhe 

trazia sérias conseqüências. Começou a temer pela perda dos filhos, inclusive de forma 

concreta. Com essa percepção foi possível apontar que a situação de violência era algo 

recorrente na vida dela, de modo que a agressividade era algo dela que acontecia 

independente das provocações do filho, da filha ou do marido.  E, o fato de ela poder 

reconhecer isso foi muito positivo. As mudanças começaram quando ela pode tomar 

consciência da forma como se estabeleciam as relações no seu mundo interno.  

Na última sessão, reassegurou-se que a terapeuta não estava ali para condená-la e sim 

para auxiliá-la a lidar com aspectos que dificultavam o relacionamento dela com os filhos e 

com o marido. Portanto, foi possível compreender que ocorria uma repetição da história de 

violência. Desse modo, da mesma forma, que o pai dela não suportou a mãe, arrumou uma 

amante e foi embora, no presente estava acontecendo algo parecido, o filho dela está indo 

embora morar com o pai e o marido está tentando ficar, só que ela o empurrava para fora, para 

a casa dos pais dele. Ela disse: “Eu sei, no começo quando vinha aqui não gostava. Ficava 

pensando que você só queria saber das coisas da minha vida para me criticar e dizer que eu 

estava errada. Eu nem conseguia entender direito o que você falava. Só que depois fui 

percebendo que era bom conversar com você porque aí eu pensava no que estava fazendo. 

Aquilo né da herança maldita. Eu estava fazendo igual minha mãe”. (sic)  

Nesta última sessão, a paciente foi informada que após três meses do final do 

atendimento seria novamente chamada para uma entrevista de acompanhamento. Esta 

entrevista clínica é denominada follow up, que tem como objetivo avaliar a permanência da 

solução do conflito relacionado à violência doméstica após o procedimento da PBO. 

 

 

3.4  - DADOS DA ENTREVISTA DE FOLLOW UP 

Torna-se importante destacar que a entrevista de follow up, foi planejada para ser 

realizada após três meses do final do atendimento. Contudo, isso não foi possível já que 



60 

 

 

 

houve dificuldades em localizar a paciente. Portanto, a entrevista foi realizada após cinco 

meses do término da PBO.  

 

3.4.1 Relato da entrevista de Follow up 

O relato da entrevista foi avaliado por meio da EDAO, de modo que se pôde ter uma 

avaliação global do conjunto de respostas que a paciente emite nos quatro setores de 

funcionamento da adaptação. 

A paciente compareceu no dia e no horário combinados para a entrevista. Num 

primeiro momento, retomaram-se aspectos da compreensão dinâmica adaptativa da paciente 

que foram trabalhados durante o procedimento da PBO. Desse modo, ressaltou-se que as 

vivências de violência sofrida por ela no passado, contribuíram para que no presente também  

reproduzisse uma relação violenta com seus filhos.  Ou seja, esclareceu-se que se no passado 

ela havia sido vítima de uma mãe violenta, no presente repetia a relação com a mãe, sendo a 

agressora dos filhos. Mas, ao final da PBO ela parecia consciente desta situação e em 

condições de lidar de forma mais adequada com seus sentimentos de raiva em relação aos 

filhos e ao marido.  

Ela inicia dizendo que “Quando comecei a fazer a terapia e falava das coisas que 

acontecia na minha casa quando eu perdia a cabeça e agredia meus filhos, isso me ajudou a 

pensar que eu reclamava que minha mãe era violenta, mas no fim eu  acabava sendo violenta  

com meus filhos e com meu marido (...) parece que eram só eles que aprontavam e faziam 

tudo errado e isso me deixava com muita raiva, quando eu via já estava brigando e até 

batendo.” (sic).  

Relatou que percebeu o quanto era negligente com sua saúde e que isso 

contribuía para que ficasse nervosa e agredisse os filhos “ Sabe, lembra-se que você falou 

que seria bom se eu fosse fazer uma avaliação com o psiquiatra por causa do meu 

nervosismo, e falou também que eu não cuidava da tireóide que estava alterada, fiquei com 

raiva de você. Só depois que parei de fazer a terapia fiquei pensando nas coisas que a gente 

conversava e um dia quando briguei com as crianças por causa da bagunça da casa, percebi 

que fiquei muito nervosa e meu coração estava muito acelerado. Então, resolvi procurar o 
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psiquiatra (...)  e ele  descobriu que minha tireóide estava fora de controle. O cardiologista 

disse que poderia até ter uma parada cardíaca por causa do distúrbio da tireóide” (sic). 

A paciente parece tomar consciência de sua vida de sua mente e seu corpo e passa se 

preocupar.  Esta é a condição para que ela pudesse tomar a iniciativa para o tratamento. Outro 

aspecto importante era o fato de ela temer não poder cuidar dos filhos. “Se acontecer alguma 

coisa comigo meus filhos ainda são pequenos. Fiquei com medo de não estar bem e não 

poder cuidar dos meus filhos. Acho que as coisas que a gente conversou e também quando 

fiquei doente acabou me ajudando a pensar melhor” (sic).  

Em relação ao convívio com os filhos e com o marido destacou: “O meu filho mais 

velho melhorou bastante depois que fiquei doente, parece que ele já não agride tanto a 

menina. Ele está viajando de férias, só que não vai mais morar com o pai, nós conversamos e 

falei que o lugar dele é aqui em casa. Antes eu não via nada, quando via já estava batendo 

neles e depois ficava me sentindo culpada. Agora tento me controlar, só que é difícil porque 

nem sempre consigo. Quando eles estão brigando acabo colocando de castigo, tiro alguma 

coisa deles. Eu acho que mudei bastante. Com meu marido está um pouco melhor já não fico 

pegando tanto no pé dele por causa da bagunça, isso já não me irrita tanto como antes. 

Parece que ele também já não bagunça tanto. Só que ainda continua indo muito na casa da 

mãe dele, aí, em vez de brigar, às vezes vou com ele” (sic). 

Em relação ao trabalho continua trabalhando em casa fazendo as unhas artísticas 

de suas clientes, já que não conseguiu uma vaga na creche para a filha de dois anos. Ela 

está planejando para o próximo ano arrumar um trabalho, porém, afirma que antes será 

preciso fazer o tratamento correto para melhorar a disfunção da tireóide. “Estou pensando que 

no ano que vem se eu conseguir colocar ela na creche aí vou procurar um serviço, só que 

antes estou fazendo o tratamento certinho para melhorar’. (sic). 

Em relação ao convívio com a mãe e os irmãos comentou: “Então, minha mãe 

depois que o meu padrasto deixou ela por uma moça mais nova ficou pior do que já era. 

Esses dias até tentou matar o meu padrasto, ela não aceita a separação. Aí minha irmã a 

levou na consulta e ela voltou a tomar medicação está um pouco melhor. Só que a gente não 

conversa muito. Eu só sei de uma coisa, não quero ficar igual minha mãe com todo esse 

descontrole. Com meus irmãos está a mesma coisa, a gente se vê pouco. (sic).  
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3.4.2 - Compreensão dinâmica- adaptativa após a entrevista de follow up 

 

Compreende-se que o atendimento em Psicoterapia Breve Operacionalizada contribuiu 

para que a paciente pudesse mobilizar recursos internos para o enfrentamento das situações- 

problema que se apresentam em sua família nuclear.  

Desse modo, pode-se dizer que os dados obtidos na entrevista de follow up apontam 

que houve melhor adequação da adaptação da paciente Assim, a situação problema nuclear - 

relacionamento agressivo com os filhos, em especial, com o mais velho - trabalhada 

durante o processo psicoterapêutico contribuiu para reconsiderar aspectos desse 

relacionamento interpessoal. Portanto, ela  pôde reconhecer a repetição de uma relação 

materna violenta que trazia intensos sentimentos de culpa e que a levavam ao sofrimento.  

O contato afetivo intrapessoal (em relação a si mesmo) possibilitou que a paciente 

percebesse a negligência com a própria saúde e o quanto isto contribuía, também, para o 

desencadeamento do seu comportamento agressivo dirigido ao marido e aos filhos.  

 Desta maneira, houve melhor adequação no setor Afetivo- Relacional (A-R) no qual 

as respostas predominantes foram pouco adequadas demonstrando que as soluções passaram 

de pouquíssimas adequadas para pouco adequadas em relação ao diagnóstico anterior no que 

diz respeito ao relacionamento com os filhos e com o marido.  Contudo, há de se considerar 

que no relacionamento interpessoal com a mãe e com os irmãos as respostas predominantes 

continuaram a ser pouquíssimas adequadas já que não houve mudança significativa neste 

relacionamento.   

 A melhora no setor Afetivo Relacional repercutiu no setor orgânico, no qual as 

respostas predominantes passaram de pouquíssimas adequadas para respostas adequadas. 

Igualmente, a melhor adequação do setor orgânico possibilitou uma melhor adequação no 

setor afetivo relacional. Isto é, houve uma interação entre o setor afetivo relacional e o 

orgânico e vice versa de modo a melhorá-los.  

Quanto ao setor Produtividade, as respostas predominantes mantiveram-se pouco 

adequadas em relação ao diagnóstico anterior. Cabe ressaltar que a paciente não obteve 

melhor adequação neste setor já que não tinha com quem deixar a filha de um ano de idade 

(não conseguiu vaga na creche) o que dificultou a procura por outro trabalho.  Portanto, 
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continuou realizando o mesmo serviço em casa, satisfeita com o desempenho do trabalho, 

porém insatisfeita com o rendimento.  

Quanto ao setor Sócio Cultural, as respostas predominantes passaram de pouquíssimas 

adequadas para respostas pouco adequadas. Há de se considerar  que o convívio com outras 

pessoas continua acontecendo basicamente sob uma perspectiva do trabalho. Contudo, houve 

melhora na adequação destas respostas já que a paciente passou a acompanhar o marido nas 

visitas e nas reuniões familiares. Isto é, antes quando o marido visitava ou participava de 

algumas festas na casa da mãe dele, a paciente não o acompanhava o que  gerava brigas entre 

o casal.  

Torna-se possível apontar que o atendimento psicológico contribui para a melhora da 

adequação da paciente. Mesmo após o término do atendimento a paciente pôde refletir sobre o 

que foi trabalhado durante as sessões, o que a ajudou a reconhecer que seu problema de saúde 

contribuía para o seu descontrole resultando num comportamento violento.  

Por fim, após o término da PBO, a paciente apresentava o diagnóstico adaptativo 

operacionalizado: Adaptação Ineficaz Severa apresentando sintomas neuróticos mais 

limitadores, inibições restritivas, rigidez de traços caracterológicos. Após cinco meses do 

término da PBO ela apresenta o diagnóstico: Adaptação Ineficaz Moderada apresentando 

alguns sintomas neuróticos, inibição moderada, alguns traços caracterológicos.  
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3.5 DIAGNÓSTICO FINAL 

Ao final do atendimento em PBO, solicitou-se que a paciente retornasse no prazo de 

três meses. A partir das entrevistas observou-se que a paciente apresentava-se no Grupo 4 - 

adaptação ineficaz severa.   

Após cinco meses foi realizada a entrevista de follow up sendo constatado que a 

paciente apresentava-se no Grupo 3- Adaptação Ineficaz Moderada.  

 

Quadro 5 

Grupo Adaptação  Pontuação  Descrição 

clínica 

3 Adaptação Ineficaz 

Moderada:  

A-R pouco adeq. + Pr 

pouco adeq.= 2 + 1= 

3,0 

 

 

Alguns 

sintomas neuróticos, 

inibição moderada, 

alguns traços 

caracterológicos 

 

 

Analisando a evolução da paciente durante o processo da PBO pôde-se  observar que 

no setor A-R houve a melhora da adequação da adaptação na medida em que a paciente pôde 

reconhecer sua agressividade na relação com os filhos e com o marido. A paciente pôde 

reconhecer que reproduzia em sua família nuclear a violência vivida em sua família de 

origem.  Essa mudança fez com que a paciente pudesse conter, em parte, sua agressividade, 

melhorando a relação com o filho e o marido. Seu comportamento violento pôde ser 

reconhecido, o que ficou claro no último atendimento. Ela diz: “Estou bem melhor, mas é  

uma pena ter acabado. Era uma correria vir aqui e ter que pegar ônibus com as crianças, só 

que eu gostei porque você me ajudou muito porque antes eu não percebia muitas coisas. 

Antes quando eu batia nos meus filhos ninguém me entendia, nem eu mesma. O que vinha na 

hora era muita raiva aí ia para cima do T. porque batia na G , ia para cima da G.  porque 

não queria comer direito e ia para cima do meu marido porque ficava me criticando. E, 

quando percebia, já tinha batido nos meus filhos.  Aí quando a gente conversava aqui  e fui 
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vendo coisas que não via antes. Meu filho já voltou da casa do pai dele. Estou tentando ficar 

mais calma e não gritar como antes e não perder a cabeça e ir para cima deles como antes. 

(sic) 

No setor Pr e SC manteve-se  mesma posição de pouca e pouquíssima adequação 

respectivamente. No setor Orgânico (Or), houve uma melhora na adequação. Parecia mais 

comprometida com a sua saúde, procurou um médico e estava se tratando adequadamente.  

A paciente realizou cinco entrevistas que serviram como base para o planejamento da 

psicoterapia breve operacionalizada que teve como situação problema o relacionamento 

violento que estabelecia com os filhos, em especial, com o filho mais velho.  

Ao iniciar o processo terapêutico a paciente encontrava-se num nível de angústia 

intenso. De alguma forma, mesmo que num nível superficial, reconhecia que se comportava 

agressivamente com os filhos e com o marido. Contudo, para lidar com tal situação, buscava 

responsabilizar os filhos e o marido pelo seu comportamento violento. A paciente não 

conseguia perceber sua parcela de contribuição ao iniciar o ciclo de violência.  Ou seja, 

justificava as agressões cometidas contra os filhos em decorrência das brigas e das 

provocações dos mesmos.  Sempre justificando que eles eram pessoas muito ruins.   

A situação-problema trabalhada possibilitou que aos poucos ela fosse se dando conta 

de que a agressividade era algo que acontecia independente da provocação dos filhos e do 

marido. Desse modo, pôde perceber sua parcela de contribuição na relação agressiva 

estabelecida.  

Torna-se possível apontar que ocorria a repetição de uma história de violência física e 

abandono na qual a paciente foi vítima de uma mãe agressiva. Em suas vivências atuais 

reproduzia inconscientemente o que vivenciou e tornava-se a agressora.  

Para Ramos e Oliveira (2008) alguns estudos sobre a perpetuação do ciclo da violência 

constatam “que existe uma reprodução do modelo de educação recebido pelos pais da 

infância. Isso significa que muitas crianças vítimas de maus-tratos se tornam adultos 

agressores”. (p.199). 

Á medida que resgatava aspectos infantis de sua relação com seus familiares, 

experimentou vários sentimentos, como: indignação, revolta, raiva e inconformismo. Rodeada 

por estes sentimentos e por todas as descobertas que se faziam com insights, foi se dando 
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conta de sua agressividade no trato com as pessoas do seu convívio. Em uma das sessões se 

deu conta de que reclamava do quanto sua mãe fora agressiva, mas que também se 

comportava da mesma forma com os filhos. 

É importante ressaltar que a paciente ao entrar em contato com a questão da violência 

reproduzida em sua família, percebia a necessidade de reconsiderar seu comportamento para 

com os filhos. Compreende-se que a participação ativa da paciente durante o processo 

terapêutico mediante as interpretações teorizadas constitui o caminho para que se 

reconhecesse o comportamento violento  e assim pudesse rever suas atitudes para com os 

filhos e marido.  

Precisamos lembrar que a paciente na situação presente vivida em sua família nuclear, 

não era a vítima, mas sim a agressora. Sensibilizá-la para essa realidade parece ter tido um 

efeito bastante positivo. Temos constatado que o trabalho psicológico e social tem sido 

geralmente, direcionado para as vítimas. Esse atendimento a essa mãe “violenta” e que se 

revelou como a agressora, teve um bom resultado no que diz respeito ao reconhecimento  

dessa mãe para violência impetrada aos seus filhos e marido. 

Com a entrevista de follow-up foi possível observar que a paciente obteve melhor 

adequação da sua adaptação. Desse modo, no setor afetivo relacional passou a ter um 

relacionamento menos conflituoso com os filhos e com o marido já que pôde reconhecer sua 

parcela de contribuição ao reproduzir o ciclo da violência. E, assim compreendeu que em sua 

família nuclear assumia o papel da mãe que agredia fisicamente os filhos, tal como fora 

agredida por sua mãe.  

No setor orgânico ao assumir a doença passou a ter maior comprometimento com a 

saúde demonstrando preocupação com ela e com os cuidados com os filhos. Pode-se dizer que 

a paciente ao considerar aspectos da violência vividos em sua família de origem foi capaz de 

se posicionar ativamente e mobilizar recursos internos para que no presente pudesse ser uma 

mãe diferente para os seus filhos.  

O trabalho terapêutico teve como objetivo principal deflagrar a situação, ou seja, 

mostrar para a paciente que se no passado ela foi vítima de uma mãe extremamente violenta, 

atualmente, tornou-se a agressora para os filhos e marido, cumprindo a identificação 

“inconsciente” com a mãe.  Compreende-se que tal objetivo foi alcançado, pois durante o 
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processo da PBO a paciente aos poucos foi reconhecendo  esse papel de agressora o que se 

confirmou com a entrevista de follow-up.  

 Por fim, compreendemos que direcionar o atendimento psicológico aos agressores ao 

invés de o centralizar nas vítimas deve ser uma proposta a ser considerada quando, 

principalmente, se tratar de relações familiares.  

 

3.1. DADOS DA PACIENTE: CASO 2 

 

A paciente tem 34 anos, brasileira, concluiu o ensino médio e é a penúltima filha de 

cinco irmãos (irmão (41a), irmã (39a), irmã (37a), ela (34a), irmã (20a). Têm dois filhos, um 

menino (16a) e uma menina (05a), frutos de relacionamentos diferentes. Foi encaminhada 

pela psicóloga que atende sua filha (05a) no Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social- CREAS, integrante do Sistema Único de Assistência Social. Segundo a 

paciente sua filha realiza atendimento psicológico em decorrência da suspeita de abuso sexual 

que sofreu por parte do padrasto.  

 

3.1.1 Queixa  

 

A paciente contou que há cerca de três semanas havia deixado a filha em casa sob os 

cuidados do marido para comemorar o aniversário de sua mãe em uma pizzaria. Ao retornar a 

criança reclamou que estava com ardência e dor na vagina, quando foi dar banho na filha 

percebeu que órgão genital dela estava vermelho parecia ser assadura, questionou se tinha 

acontecido alguma coisa e ela respondeu que não. 

Contou também que ao ligar a televisão estava passando uma matéria sobre pedofilia, 

ficou assustada por perceber que o marido tinha algumas características parecidas com as de 

um pedófilo tais como: é sedutor, muito bonzinho e sempre disposto a cuidar da filha na 

ausência dela. Nesse momento, se recordou que no início do relacionamento havia deixado a 

filha com dois anos sob os cuidados dele para ir à farmácia e ao retornar a mesma chorava 
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muito e colocava a mão na vagina. Na época suspeitou que o marido pudesse ter abusado de 

sua filha, então a levou ao pediatra, mas   o exame físico constatou que estava tudo normal.   

Ela ressaltou que neste dia não conseguiu dormir e vinha à sua cabeça que a filha 

havia sofrido abuso sexual. No dia seguinte, disse para a filha que a levaria ao médico para 

ver se alguém ou o papai tinha mexido na vagina dela.  Nesse momento, a criança ficou 

assustada e começou a chorar e disse “não quero que ninguém mexa mais comigo, o papai 

mexe sim esfrega dedo e passa a língua” (sic).  Ao conversar com o marido o mesmo ficou 

indignado e afirmou que a criança estava fantasiando e inventando coisas.   

Ao denunciar a suspeita do abuso a paciente foi orientada a não deixar o marido 

aproximar-se de sua filha. Portanto, resolveu se separar, mas ele não se conforma e a cerca em 

todos os lugares, sempre a acusando de ter destruído a família deles por ter acreditado na 

menina. Desse modo, em alguns momentos ela acaba cedendo e eles se encontram no 

apartamento e em outros lugares também.  Na presença do padrasto a criança fica feliz e diz 

que ele não fez nada e acusa um amiguinho da escola. Quando ele vai embora a criança chora 

e diz que foi ele que mexeu com ela.  

A paciente afirmou que se sente muito mal com tal situação já que não houve 

comprovação do abuso sexual pelo exame físico. Os amigos e seu pai não acreditam e a 

criticam pela denúncia. Desse modo, ela afirma ter dúvida, ora acredita na filha que descreve 

os atos libidinosos (o padrasto esfregava chave de fenda e o pênis na vagina dela, fazia sexo 

oral e pedia para que a ela fizesse nele) com riqueza de detalhes.  Ora, acredita no ex-marido e 

chega a pensar que ele não teria coragem de fazer tal barbaridade.   

 

 3.1.2 História Pregressa (acontecimentos significativos da história da paciente desde a 

infância até o presente). 

 

Ao questionar sobre sua infância, a paciente relatou que não se lembrava de muita 

coisa a não ser que brigava muito na escola e agredia as outras crianças, em especial, as 

meninas. Não tinha um bom relacionamento com os irmãos e brigava com a irmã mais velha 

que era a preferida do pai.  Os pais dela se conheceram num circo onde moraram com as 

respectivas famílias. O avô paterno morreu quando a mãe dela tinha cinco anos.  Os pais da 
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paciente casaram-se e também moraram no circo até o nascimento do filho mais velho quando 

resolveram mudar de vida. Ao deixarem o circo levaram a avó materna para morarem com 

eles. E, os avôs paternos continuaram morando no circo. A mãe da paciente ficou internada 

algumas vezes em hospital psiquiátrico diagnosticada com Depressão e Transtorno Obsessivo 

Compulsivo.  O pai dela ficava muito tempo longe de casa por ser caminhoneiro.  Na ausência 

de seus pais a avó materna cuidava dela e dos irmãos. Os pais da paciente se separaram 

quando ela tinha vinte anos em decorrência do alcoolismo do pai.  

Ela informou que não teve namorados durante a adolescência e nem gostava de sair de 

casa, se achava feia e estranha em relação às outras meninas de sua idade. Menstruou aos 

dezessete anos, não tinha seio e nem pêlos pelo corpo. Aos dezoito anos teve o primeiro 

namorado com o qual se relacionou sexualmente pela primeira vez. A família dele não a 

aceitou pelo fato dela de ser de classe inferior. Portanto, ela e o namorado resolveram que a 

única forma de eles ficarem juntos seria se ela engravidasse. E, assim fizeram.  Após o 

nascimento do filho foram morar juntos. Ela teve depressão pós- parto e em alguns momentos 

tinha pensamentos ruins em relação ao filho. Além disso, o companheiro alternava o humor e 

sem motivo aparente a agredia fisicamente e verbalmente. Quando o filho estava com três 

meses de idade, soube pelos familiares do companheiro que o mesmo tinha Transtorno 

Bipolar o que justificava o comportamento agressivo. Então, ela decidiu se separar.  Foi 

passear em Angra dos Reis a convite da tia paterna (que trabalhava no circo- Beto Carreiro-) 

quando conheceu uma senhora que a convidou para trabalhar com organização de festas. 

Portanto, decidiu que não retornaria mais para sua cidade. Na época deixou o filho sob os 

cuidados de sua mãe e de sua avó materna. Quando a avó materna faleceu, seu filho foi morar 

com sua irmã com quem está até o momento.  

Em Angra dos Reis começou a freqüentar baladas e ter comportamentos que não tinha 

antes, tais como: beber e fumar; fez tatuagens, só não usou nenhum tipo de droga.  Nessas 

saídas, conheceu um advogado oito anos mais velho com quem iniciou um relacionamento, 

ficaram juntos por três anos até que descobriu que ele era noivo (a noiva residia na cidade do 

Rio de Janeiro). A paciente afirmou que tentou romper o namoro, mas acabou aceitando a 

condição do namorado que propôs que fossem amantes.   Algum tempo depois descobriu que 

estava grávida, o namorado sugeriu que ela praticasse o aborto já que não poderia assumir 
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nem ela e nem o filho por ter compromisso sério com outra pessoa.  Ela concordou e disse que 

faria o aborto em sua cidade, mas alega que não teve coragem de realizar o aborto. Resolveu 

que não contaria a verdade e por ser magrinha conseguiu disfarçar até o sexto mês de 

gravidez. Quando o namorado soube propôs que ela tivesse a filha perto da família dela que 

ele  assumiria todas as despesas. Então, a paciente concordou e retornou para sua cidade. 

Após o nascimento da filha, a paciente soube por intermédio de uma amiga que o namorado 

havia casado, ficou indignada porque dias antes ele havia prometido que iria finalizar o 

noivado para casar-se com ela.  

A paciente relatou que rompeu o namoro e ficou morando na casa de sua mãe com a 

filha. O ex-namorado deixou de visitá-las, mas cumpria com as obrigações financeiras.  

Quando a filha completou um ano a paciente resolveu sair com uma amiga  quando conheceu 

um rapaz ( o que é suspeito de ter abusado de sua filha)  com quem iniciou um 

relacionamento.  Após um ano foram morar juntos e ele assumiu a filha dela como se fosse 

dele.  Na época ele era jogador de futebol estava sem clube para jogar e passava por 

dificuldades financeiras. Para ajudá-lo a paciente começou a trabalhar na imobiliária de sua 

irmã como corretora de imóveis enquanto ele cuidava da casa e de sua filha. Ela afirmou que 

ele era muito dedicado e cuidava da menina como se fosse um verdadeiro pai e tal atitude a 

cativou.  Contudo, às vezes aquele episódio que aconteceu com a filha aos dois anos de idade 

vinha a sua cabeça, mas como a pediatra havia afirmado que não tinha acontecido nada, ficava 

tranqüila. Passados três anos de tal episódio (há  questão de três semanas) desconfiou que  o 

marido havia abusado de sua filha que reclamava de dor e ardência na vagina. Resolveu  

denunciá-lo e  separou-se dele. Contudo, não conseguia obedecer à determinação de manter a 

filha longe do mesmo, principalmente, porque tinha dúvidas em relação ao ocorrido.  

Alguns meses antes da denúncia do abuso o marido começou a trabalhar como 

motorista em uma instituição que cuida de criança com deficiência.  

 

3.1.3 Anamnese (história e evolução das queixas) 

As entrevistas realizadas buscaram explorar e compreender as motivações latentes que 

faz com que a paciente tenha dúvida em relação ao possível abuso que sua filha sofreu.  Se, 
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inicialmente, alegou que não se lembrava de quase nada sobre sua infância, aos poucos foi 

resgatando episódios acontecidos que envolvia brincadeiras com conotação sexual.  “Eu tinha 

esquecido isso, agora você perguntou, lembrei de uma coisa, quando eu era criança mais ou 

menos com cinco anos tinha uma prima mais velha, nós brincávamos de ficar embaixo da 

cama sem roupa, ela se esfregava em mim. Ah! Também tinha uma colega que chamava os 

meninos e as meninas na casa dela, aí ela pedia para todo mundo ficar sem roupa e se 

tocarem. Outra coisa tinha o marido da irmã do meu pai que era muito safado, mexeu com a 

minha irmã e também mexeu comigo. Eu tinha acho que uns seis anos, ele dizia que ia 

brincar, me colocava no colo e me rodava, dizia que ia contar estória de fada e passava a 

mão e colocava o dedo, não na frente, mas na parte de trás. Eu contei para meus pais, meu 

pai foi lá e fez o pior barraco até bateu nele, mas depois tudo voltou ao normal, eles bebiam 

juntos e ele continuou fazendo as mesmas coisas. Aí não falei mais nada não ia adiantar” 

(sic) 

A paciente contou também que brigou com sua mãe porque ela ficava o tempo inteiro 

perguntando para a neta sobre o abuso.  Nessa discussão, a mãe dela contou que quando era 

criança sofreu abuso sexual por parte de um homem que trabalhava no circo.  Quando os pais 

dela ficaram sabendo, brigaram com ele e disseram para que não fizesse mais aquilo e 

pediram para que ela não contasse para ninguém. O homem continuou no circo como se nada 

tivesse acontecido. A paciente afirmou que ficou surpresa, sua mãe nunca tinha falado disso 

antes.  

Com esses fatos recordados tornou-se possível compreender que o abuso sexual se 

configura como um Fator Externo Negativo (f/e-) praticado no âmbito familiar- a chamada 

violência doméstica- e vem se repetindo ao longo das gerações, sendo tratada de forma 

negligente pelos familiares.  Desse modo, aconteceu com a mãe da paciente, com a paciente e, 

no presente, parece acontecer com a filha da paciente. Portanto, compreende-se que a situação 

do abuso sexual, sobretudo a que foi vivida pela paciente no passado parece contribuir com a 

dúvida dela em relação à violência sexual que supostamente sua filha sofreu. 
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3.2 DADOS RELEVANTES DE CADA SETOR ADAPTATIVO ATRAVÉS DA 

EDAO 

 

No setor afetivo relacional, a paciente encontra-se “pouquíssima adequada”, no 

passado apresentava dificuldades em estabelecer trocas afetivas tanto nas relações objetais 

familiares (pais e irmãos) quanto nos relacionamentos com os amigos da infância e com os da 

adolescência. Na adolescência tinha uma péssima auto-imagem, considerava-se feia e 

estranha em relação às outras meninas de sua idade.  

Aos dezoito anos iniciou um relacionamento amoroso e adotou soluções pouquíssimas 

adequadas (engravida sem desejar para ficar com o namorado e abandona o filho para fugir da 

agressividade do companheiro). No segundo relacionamento, para não ficar sozinha se 

sujeitou a ser a amante do namorado, tendo pouca gratificação afetiva, em contrapartida, 

obtendo gratificação financeira. No terceiro relacionamento, decidiu morar com o namorado 

por achar que ele seria um pai para sua filha. E, assim colocou a filha em risco, 

reproduzindo o que ocorreu com ela e com sua mãe no passado. Desse modo, em suas 

relações amorosas buscou solução para sua carência afetiva, porém sem obter prazer além de 

criar conflitos internos e externos.  

Atualmente, no relacionamento com os pais e com os irmãos as trocas afetivas tornam-

se empobrecidas. Relatou que sente intenso ressentimento de seu pai já que ele a critica por 

ter denunciando o ex-marido. Inclusive, ele e o ex-marido moram na mesma pensão.  

Portanto, o contato afetivo intrapessoal e interpessoal, na maioria das vezes, torna-se fonte de 

conflitos.  

No setor produtividade encontra-se “pouco adequada” considera que realiza um bom 

trabalho e se sente gratificada ao vender réplicas de grifes famosas.  Contudo, não sente 

gratificação com o ganho financeiro já que algumas vezes não consegue receber o dinheiro 

referente às vendas realizadas. Afirmou que deseja ter um emprego com carteira assinada, no 

entanto, não faz nada de concreto para mudar a situação. Portanto, mantém atitude geral de 

satisfação com o que produz, mas não com os resultados financeiros. Há de se considerar que 

a paciente realiza um trabalho informal e ilícito do ponto de vista legal, mas ao que tudo 

indica não lhe causa conflito interno.  Estava cursando a faculdade de administração, mas não 
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deu continuidade, pois alegou que não conseguia concentrar-se nos estudos em decorrência do 

suposto abuso de sua filha.  

Na área sócio-cultural encontra-se “pouquíssima adequada” quando era criança sua 

mãe a obrigava a freqüentar a igreja Testemunha de Jeová, afirma que não gostava. 

Atualmente, está procurando por uma religião e não encontra nada que a satisfaça, já passou 

por várias igrejas.  Além disso, não consegue respeitar as normas sociais no que diz respeito à 

determinação judicial de manter a filha longe do padrasto e tem um trabalho ilícito.  Com a 

família os contatos sociais acontecem esporadicamente, para comemorar os dias das mães e 

em alguns aniversários de sobrinhos.  

No setor orgânico encontra-se “pouco adequada”, não consegue gratificar-se 

sexualmente. Contudo, se preocupa com a integridade física e funcional, realiza atividades 

físicas regularmente. Na adolescência, a auto-imagem era péssima, tanto que não se 

preocupava com a aparência física e chegou a ser confundida com menino. Atualmente, houve 

mudança nesse aspecto e ela afirmou que se acha uma mulher bonita e gosta de se cuidar. 

 

3.2.1 - Situação-Problema  

A situação problema nuclear é a dúvida da paciente mediante ao suposto abuso sexual 

que sua filha de cinco anos sofreu por parte do padrasto. Compreende-se que a situação do 

abuso sexual vivida pela paciente e a forma como tal situação foi tratada por seus pais parece 

contribuir para que  no presente  ela adote respostas pouquíssimas adequadas frente à situação 

de abuso sexual que se repete com sua filha.  

 

3.2.2 - Diagnóstico Adaptativo Inicial e interação dos setores de funcionamento 

A paciente foi classificada no grupo 4, com adaptação ineficaz severa  apresentando 

sintomas neuróticos mais limitadores, inibições restritivas, rigidez traços caracterológicos. 
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Quadro 4 

Grupo Adaptação  Pontuação  Descrição Clínica 

4 Ineficaz Severa 

Afetivo Relacional:  pouquíssimo  

adequada = 1; Produtividade: pouco  

adequada= 1 

2,0 Sintomas neuróticos 
mais limitadores, 
inibições restritivas, 
rigidez de traços 
caracterológicos 

 

Torna-se notório que o abuso sexual é uma situação que vem se repetindo nessas três 

gerações (avó, filha e neta). No passado não houve atitudes firmes por parte dos familiares 

que pudessem defender tanto a mãe da paciente quanto a própria paciente de seus abusadores 

que continuaram por perto como se nada houvesse acontecido.  

No presente, a paciente se vê em uma situação muito parecida, ainda que tenha 

denunciado o ex-marido ela não consegue se decidir a favor dele ou da filha.  Desse modo, 

passado e presente se entrelaçam e a estória se repete com mais intensidade. Se, em sua 

história a paciente foi negligenciada, de alguma forma se torna também negligente com sua 

filha mantendo o padrasto por perto. Há de se considerar também que a paciente não encontra 

apoio externo já que seu pai e os amigos a criticam e afirmam que o padrasto seria incapaz de 

cometer tal barbaridade.     

Por tudo isso, compreende-se que a dificuldade maior da paciente está no setor afetivo 

relacional, as soluções pouquíssimas adequadas neste setor interagem com os demais setores 

da adaptação. A experiência de abuso sexual contribuiu para que nos relacionamentos 

amorosos ela buscasse conforto para sua carência afetiva, mas sem obter gratificação sexual o 

que compromete numa melhor adequação do setor orgânico. Em relação ao setor Sócio 

cultural a paciente parece desenvolver certa descrença nas relações interpessoais e sociais, o 

que dificulta suas escolhas afetivas e, inclusive, religiosa. No setor produtividade, a história  

de alguma forma se repete e assim é “enganada” pelas suas clientes que apesar de comprarem 

sua mercadoria “falsa”, em algumas ocasiões não recebe o dinheiro em pagamento de tal 

mercadoria. 
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3.2.3 Compreensão dinâmica adaptativa 

O fenômeno da violência doméstica, representado pelas agressões sexuais vem 

acontecendo ao longo das gerações. Pode-se dizer que tanto os pais da mãe da paciente  

quanto  os pais da  própria paciente  foram negligentes  frente à situação do abuso sexual 

sofrido por suas filhas o que  parece contribuir com a dúvida  da paciente na atualidade frente 

ao abuso que sua filha supostamente sofreu. 

Ao analisar a conjectura psicodinâmica e adaptativa da paciente, compreende-se que 

frente à situação de abuso sexual de sua filha, ela se identifica inconscientemente com os pais 

do passado que a negligenciaram e não deram crédito ao abuso sexual do qual foi vítima. 

Portanto, apresenta também dificuldade em acreditar no suposto abuso sexual que a filha 

sofreu. Da mesma forma que os avós da paciente colocaram a mãe dela em risco, os pais da 

paciente também reproduziram tal situação com ela,  e agora a paciente também  coloca a 

filha em risco reproduzindo com a filha o que ela viveu. Torna-se possível conjecturar que a 

paciente ao escolher o companheiro, não conseguiu discriminar o tipo de cuidado que o 

mesmo dispensava a sua filha.  De alguma forma, possibilitou que, pelo que tudo indica, 

parece ter acontecido com a filha o mesmo que aconteceu com ela.   

As entrevistas iniciais possibilitaram que a paciente pudesse se recordar de episódios 

que jaziam sepultados em sua mente, em especial, a experiência do abuso sexual que sofreu 

aos seis anos de idade. Tal recordação facilitou a evolução do processo terapêutico. 

 Pode-se dizer que a paciente reprimiu uma experiência dolorosa, e essa condição 

inconsciente, parece ter influenciado na construção de sua personalidade. Desse modo, as 

qualidades dessas experiências ambientais passadas influenciam suas relações atuais 

repercutindo na adequação e na maioria das vezes adota soluções pouquíssimas adequadas 

frente às situações que a vida coloca, em especial, frente à situação do abuso sexual sofrido 

pela filha.  

De acordo com Almeida (1996) existem atividades defensivas para ajudar a repressão 

de um conteúdo indesejável. Desse modo, compreende-se que a paciente utiliza a dissociação 

para lidar com a situação do abuso que vem se repetindo. Para este autor esse mecanismo 

“caracteriza-se pela cisão da personalidade, de tal forma que uma parte se mantém reprimida 

e a outra em vigência operativa e plena, com movimento alternado de aparecimento”. (p. 37).  
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Freud (1909) nas cinco lições da psicanálise apontou que num mesmo indivíduo pode 

ocorrer vários agrupamentos mentais. Tal apontamento descrito por Freud encontra respaldo 

nas considerações que Klein (1957) fez em relação à posição esquizoparanóide que ocorre na 

primeira metade do primeiro ano de vida. Esta posição é caracterizada, em especial, pela 

dissociação que poderá em diversos momentos na vida como constelações defensivas.  

Para Zimmerman (1999) na posição esquizoparanóide descrita por M. Klein  como a 

própria denominação aponta, “os mecanismos predominantes são os de dissociação (o étimo 

grego “esquizo” significa “cisão”, “corte”, “divisão”, tal como aparece em “esquizofrenia”, ou 

seja, “divisão da mente”) e os de projeção (que estão pressupostos no termo “paranóide” o 

qual traduz que trata-se de uma “paragnose”, ou seja, de um distúrbio da percepção e 

conhecimento do sujeito)”. (p.153). 

Considerando tais apontamentos, é possível afirmar que a paciente utiliza-se de 

mecanismos de defesas primitivos, em especial, a dissociação, próprios da posição 

esquizoparanóide. Ou, em outras palavras, a paciente não suportou sentir a dor do próprio 

abuso e assim não consegue se identificar e sentir a dor pela filha. Assim, a experiência do 

abuso sexual e a forma negligente como o mesmo foi tratado por seus familiares parece 

contribuir com a dificuldade da paciente identificar-se e sentir-se na mesma situação que se 

repete com a filha.  

Amparada nos dados colhidos durante o processo terapêutico buscou-se reconstruir a 

história da paciente, objetivando a compreensão do seu funcionamento psicodinâmico e 

adaptativo com intuito de ajudá-la frente ao impasse vivido na situação do abuso sexual 

sofrido pela filha.  Para isso, utilizou-se como recurso técnico a Interpretação Teorizada. 

De acordo com Simon (2005) as interpretações realizadas durante o processo 

terapêutico podem funcionar terapeuticamente como a recordação de um conteúdo reprimido.  

 

3.3 EVOLUÇÃO DO PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO 

  

Após a realização das entrevistas, a paciente avisou que iria viajar para Angra dos Reis 

para levar a filha para visitar o pai. Portanto, só retornou após duas semanas. Ao iniciar a 
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sessão comentou: “Então,  fui viajar para Angra dos Reis e conversei bastante com o pai da 

I. contei tudo o que tinha acontecido. Ele disse que se eu não me afastasse do meu ex-marido 

iria mover uma ação para pegar a guarda da menina (...)”. (sic). Aproveitando desse 

comentário questionei como estava em relação à dúvida entre acreditar ou não no  suposto 

abuso sexual de sua filha. Respondeu: “Então ainda tenho dúvida, lembro o quanto que ele 

era bonzinho e cuidava da minha filha, parecia de verdade amar e ser pai da menina” (sic).  

Nesse momento, foi trabalhado   que  a dúvida  que tinha parecia estar relacionada à 

dificuldade em entrar em contato com o próprio abuso sexual que vivenciou aos seis anos. 

Tanto que tal fato foi por ela esquecido e recordado durante uma das entrevistas quando disse 

que não havia sentido nada. Ela dizia: “Você falando assim acho que senti sim é tudo tão 

confuso”. (sic).  

Ao propor que fosse trabalhada durante o processo terapêutico a situação do abuso 

sexual por ela vivido, comentou: “Sabe isso que você disse que eu tive dificuldade de entrar 

em contato, me veio na cabeça uma lembrança (...) depois que aconteceu aquilo eu queria ser 

a menina homem. Na infância só tinha amigos meninos, queria ser como eles, me vestia como 

eles, queria jogar bola. Minha mãe dizia que eu era menina homem. E, sabe outra coisa 

estranha minha filha também está se comportando assim, hoje ela disse que nasceu errado, 

que Deus fez ela errado, porque era para ela ser homem. Quer cortar o cabelo curto e vestir 

roupa de menino, igual ao que aconteceu comigo, que doideira tudo isso” (sic). A 

interpretação utilizada após essa percepção foi a de que ela começava a resgatar aspectos de 

sua história antes esquecidos e isso possibilitava que pudesse considerar o que havia 

acontecido com sua filha.   

Ao final da sessão comentou: “Outra coisa que queria falar você nem imagina, mas 

fiquei pensando que você não iria querer me ver mais porque fiquei duas semanas sem vir. 

Pensei em não vir mais e ligar avisando que ia parar a terapia.  Só que aí é aquilo que tudo 

que você fala fica na minha cabeça. Então,  pensei ah! Eu vou sim” (sic).   

Considerando que a paciente apresenta dificuldade nas trocas afetivas interpessoais, 

compreende-se que a relação terapêutica também foi alvo deste funcionamento. Apesar de ter 

estabelecido um bom contato terapêutico durante as entrevistas e mesmo após estabelecer o 
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contrato terapêutico em doze sessões, elegendo a situação problema nuclear atacou o vínculo 

terapêutico.  

Faz-se notório que a técnica da –PBO- evita trabalhar com a neurose de transferência 

em decorrência do tempo. Mas, deve ter atenção com a transferência negativa e fomentar a 

positiva. Contudo, segundo Simon (2005) sem a supressão da resistência é impossível obter 

resultado. Desse modo, esclareceu-se para a paciente que da mesma forma que ela fica com 

dúvida em relação à conduta do ex-marido, também fica com dúvida sobre a conduta da 

terapeuta. Na ocasião reforçou-se que a terapeuta gostaria de ajudá-la a entrar em contato com 

a história do abuso que vivenciou, pois assim também poderá entrar em contato com a 

situação que se repetiu com sua filha.  

De acordo com Zimerman (1999) todos os processos terapêuticos estão sujeitos  a 

períodos difíceis que sugerem impasses. Entretanto, se houver por parte do terapeuta, 

empenho em compreender e interpretar, “estes impasses serão relativamente fáceis de 

superação” (p. 326). Desse modo, os períodos difíceis, ao invés de serem configurados como 

uma transferência negativa tornar-se-ão aliados dos terapeutas.  

Os aspectos trabalhados nessa primeira sessão possibilitaram que nas demais sessões a 

situação problema nuclear fosse efetivamente trabalhada por meio das interpretações 

teorizadas.  Desse modo, o material que surgiu como corolário das associações não tão livres 

(dirigidas pela terapeuta) possibilitou que a paciente refletisse sobre a  dúvida frente ao abuso 

sexual de sua filha.  

Na segunda sessão, foi trabalhada a situação de abuso sexual do qual foi vítima em sua 

infância, tal situação comprometia o setor  orgânico  no que diz respeito ao fato de não obter 

gratificação sexual  em seus relacionamentos amorosos. Ela contou que às vezes tinha 

vontade de terminar o casamento, mas ficava porque o marido era um bom pai para sua filha. 

Contudo, dizia que “quando transava com meu marido depois não queria que ele me tocasse. 

Aí pensei naquilo que você me disse sobre o abuso que sofri. E, não sei, mas, quando faço 

sexo me sinto usada” (sic). As interpretações buscaram ajudá-la a perceber que, nessa 

situação, o sexo estava associado ao abuso sexual que vivenciou aos seis anos de idade.  

A paciente começou a se dar conta da reprodução do abuso sexual em sua família. Ela 

dizia: “Quando minha mãe contou para minha avó que aquele homem do circo tinha mexido 
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com ela, minha avó proibiu minha mãe de falar isso para qualquer pessoa. E, ele continuou 

no circo como se nada tivesse acontecido. Aquele homem não tinha mexido só uma vez 

comigo (...) a estúpida da mulher dele não acreditou quando eu falei que ele fazia aquelas 

coisas”. Interpretou-se que não puderam acreditar e defender a mãe dela. Tal atitude também 

se repetiu quando ela contou que sofria o abuso. E, na atualidade, ela também não se via em 

condição de cuidar da filha, já que não  cumpria com a determinação de mantê-la longe do ex-

marido. Com essa interpretação a paciente obteve o seguinte insight:  “Nossa, as coisas que 

você fala (silêncio) me veio na cabeça que parece que acabei dando minha filha para ele 

cuidar, ou melhor, abusar. Isso é horrível” (sic).  

A partir da terceira sessão a paciente percebeu que sua dúvida estava enraizada no 

descrédito que também sofreu em sua infância. Tal situação se repetia na relação que ela 

mantinha com os amigos do ex-marido. Ela dizia: “os nossos amigos (do casal) também não 

acreditam em mim, da mesma forma que não acreditaram quando eu era criança. (sic). 

Buscou-se acolher a paciente em seu sofrimento e, ao mesmo tempo,  esclarecer que, ela não é 

mais aquela criança e que poderia defender se a si mesmo, e conseqüentemente, defender a 

filha. Na quarta sessão, a paciente contou que tomou algumas atitudes: mudou o número de 

telefone e trocou a fechadura de seu apartamento para que o ex-marido não se aproximasse de 

sua filha. Interpretou-se que ela havia tomado algumas medidas importantes tornando-se  

capaz de se posicionar como uma mãe que consegue proteger a filha  e romper com a 

repetição do abuso  que vem acontecendo.  Ao que ela respondeu: “É porque não tenho mais 

dúvida do que aconteceu. Eu sei que realmente aconteceu o abuso, ele mexeu com ela, não 

preciso de prova física, eu sinto. Eu tinha dúvida por isso vim aqui e queria provar que ele 

não tinha mexido.” (sic).  

Na quinta sessão, a paciente informou que iria viajar com a filha novamente para 

Angra dos Reis.  Comentou: “percebi a intenção do pai da I, na verdade não é a menina que 

ele quer ver, só que estou mais esperta e ninguém me engana mais. Na verdade não sinto 

nada por ele.  Se eu ficar boazinha ele  me dá tudo, na última vez que fui lá ele comprou uma 

calça de 1200 reais para mim. E, ainda nem tinha ficado com ele”(sic). Interpretei que ao 

perceber a real intenção do pai de sua filha e, por estar menos ingênua, resolveu que tiraria 

proveito da situação. Ela respondeu: “nossa não tinha pensado assim, queria mesmo tirar 
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vantagem disso porque acho que estou com muita raiva dele por ter me enganado quando me 

deixou com a minha filha recém nascida para casar com a outra. Agora sou eu que quero 

enganar ele né?” (sic). Reforcei que parecia ser isso, portanto, ela poderia refletir e decidir se 

iria responder na mesma moeda. “É que dá muita raiva é que estou com dívidas e aí penso 

que poderia aproveitar para ficar bem. Se bem, que poderia pedir dinheiro emprestado né? 

Acho que ele não iria negar. E, também posso pensar em melhorar poderia voltar a estudar, 

fazer um curso rápido e começar um estágio. Ia continuar vendendo as roupas, mas depois 

vou parar com isso porque às vezes dá uma dor de cabeça algumas pessoas não me pagam. 

(sic). Apontei que parecia que começava a visualizar possibilidades de lidar com a situação.  

A situação problema nuclear trabalhada nas últimas sessões  permitiu que a paciente  

aos poucos fosse diluindo a dúvida que mantinha em relação ao que havia acontecido com  a 

filha dela. Ao iniciar a terapia estava sendo consumida por uma angústia, pois não sabia em 

quem acreditar.  À medida que resgatou aspectos de sua história foi se apropriando de uma 

dor esquecida, a dor de ter  sido abusada. E, só assim conseguiu enxergar uma realidade de 

abuso que também aconteceu com a sua filha, ainda  que não tenha deixado marcas concretas.  

Na última sessão, a paciente foi informada que após três meses do final do 

atendimento seria novamente chamada para uma entrevista de acompanhamento. Esta 

entrevista clínica é denominada follow up, que tem como objetivo avaliar a permanência da 

solução do conflito relacionado à situação problema nuclear após o procedimento da PBO. 

 

3.4  - DADOS DA ENTREVIST DE FOLLOW UP 

A entrevista de follow up, foi realizada após seis meses do término da PBO, em 

decorrência da dificuldade em localizar a paciente. Desse modo, foi enviando um telegrama 

para a casa da mãe da paciente que entrou em contato avisando que a filha estava viajando. 

Após três meses, a paciente ligou no Núcleo Não Violência e foi agendado um dia para a 

entrevista.  
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3.4.1 - Relato da entrevista de Follow up 

O relato da entrevista foi avaliado por meio da EDAO, de modo que se pôde ter uma 

avaliação global do conjunto de respostas que a paciente emite nos quatro setores de 

funcionamento da adaptação após ter passado pelo processo da Psicoterapia Breve 

Operacionalizada.   

Num primeiro momento, retomou-se com a paciente o motivo pelo qual havia 

procurado ajuda psicológica. Apontou-se que o trabalho em psicoterapia breve demonstrou 

que ocorria uma repetição do abuso sexual. Desse modo, ao finalizarmos as sessões, ela havia 

afirmado que não tinha mais dúvida ainda que não houvesse marcas visíveis em sua filha (sem 

penetração) e parecia estar em condições de lidar de forma mais adequada com a situação. 

Questionei como que estava em relação a tudo isso. Ela contou que havia trocado novamente 

o número do celular porque o ex-marido não parava de procurá-la. Para fugir dele aceitou o 

convite do pai de sua filha e foi para Angra dos Reis permanecendo por lá durante três meses.  

Afirmou que estava se sentindo mal e mesmo assim ficou com ele que a presenteava e pagava 

suas contas. Apesar de saber que ele usava a filha para ficar com ela não conseguia se 

desvencilhar desta situação. Contudo, um dia estava na praia e pensou que era muito bom ter 

tudo aquilo só que pagava um preço. Ela disse: “me lembrei das nossas conversas e ficou 

aquilo na minha cabeça  que estava explorando  meu ex-namorado porque nem gostava dele 

mesmo. Resolvi  vir embora e está muito difícil ter que pagar minhas contas. Só que eu não 

quero mais transar com ele só por causa do dinheiro. Pretendo voltar a estudar e arrumar 

um serviço melhor. (sic).  

Em relação ao abuso sexual supostamente  sofrido por sua filha, afirmou que não tem 

mais dúvida.  “Realmente, aquele cachorro fez tudo aquilo mesmo. E, não deixo mais ele 

chegar perto da menina. Eu não entendo porque que era tão difícil ver o que tinha 

acontecido. A advogada lá do Creas disse que já marcaram a audiência  e, talvez, não tenha 

provas para incriminar o safado. Um dia encontrei   com ele na rua e ele me disse que eu vou 

me ferrar porque ele vai sair limpo dessa  história já que não tem provas mesmo. Eu falei 

para ele que não tem prova no mundo que faça eu não acreditar mais na minha filha porque 

só de lembrar-se do olhar dela quando me contou eu sei que é verdade” (sic).  
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Apontei para a paciente que era notório que conseguia perceber algumas coisas 

importantes e isso  contribuía para que tomasse algumas medidas,  para proteger-se  a si 

mesma e  a sua filha.  Contudo, não se muda de um dia para o outro,  e,  pode acontecer  que  

vacile  que retroceda e  que  às vezes não consiga  enxergar. Interpretei que ela não é mais 

aquela menininha que não tinha como se defender. Portanto, não precisa se sujeitar se não 

quiser.  

Por último, a paciente comentou que queria agradecer porque quando vinha à sessão e 

ouvia determinadas coisas sentia que não era julgada. Finalizei a sessão e fiz o 

encaminhamento para psicoterapia individual em longo prazo por compreender que existem 

aspectos intrapsíquicos a  serem trabalhados.  

 

3.4.2 Compreensão dinâmica- adaptativa após a entrevista de follow up 

Os dados obtidos na entrevista de follow up permitiram apontar que o atendimento em 

Psicoterapia Breve Operacionalizada contribuiu para que a paciente pudesse reconhecer que 

em suas relações atuais ocorria uma reprodução de uma história de abuso sexual. E, desse 

modo, ela reconsiderou suas atitudes para o enfrentamento das situações problemas que 

envolviam sua filha e a si mesma, no que diz respeito a essa questão. Com a filha pôde tomar 

medidas que a protegesse do padrasto. Em relação a si mesma, ao perceber que se sujeitava a 

ter relações sexuais com o pai de sua filha obtendo somente gratificação financeira, resolveu 

deixá-lo. Desse modo, pode-se dizer que houve melhor adequação da adaptação. A situação 

problema nuclear- a dúvida da paciente mediante ao suposto abuso sexual que sua filha 

de cinco anos sofreu por parte do padrasto - que estava enraizada no episódio de abuso que 

também sofreu em sua infância,  possibilitou que ela desse crédito à filha, independentemente, 

de ter a confirmação. Compreende-se que se no inicio do processo, a paciente cumpria uma 

identificação inconsciente com os pais do passado que a negligenciaram. Desse modo, não se 

identificava com a dor da filha, e assim  não conseguia protegê-la do suposto abusador.  

No decorrer do processo ao resgatar sua história de abuso sexual, aos poucos, foi se 

desligando dessa  identificação dos  pais do passado e pôde  se identificar com a filha, já que 

ambas sofreram uma situação muito parecida. O contato afetivo intrapessoal (em relação a si 

mesmo) ao relembrar o próprio abuso influenciou um melhor contato afetivo interpessoal ao 
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reconhecer o que havia acontecido com sua filha. Desta maneira, houve melhor adequação no 

setor Afetivo- Relacional (A-R) no qual as respostas predominantes foram pouco adequadas 

demonstrando que as soluções passaram de pouquíssimas adequadas para pouco adequadas 

em relação ao diagnóstico anterior, no que diz respeito ao relacionamento com a filha e com 

ela própria. 

 A melhora no setor Afetivo Relacional repercutiu no setor orgânico, no qual as 

respostas predominantes passaram de pouquíssimas adequadas para respostas pouco 

adequadas. Após o fim da psicoterapia breve, se sujeitou a uma relação com o pai de sua filha 

obtendo apenas gratificação financeira. Ao romper a relação com o pai de sua filha, obteve 

uma melhor adequação no que diz respeito ao sexo, afirmando que não se sujeitaria mais a 

uma relação somente pelas questões financeiras. 

Quanto ao setor Produtividade, as respostas predominantes mantiveram-se pouco 

adequadas em relação ao diagnóstico anterior. Há de se considerar que ela começou a pensar 

na possibilidade de voltar aos estudos e arrumar outro tipo de emprego. Contudo, até o 

momento não tinha ocorrido um movimento concreto para mudar tal situação. Quanto ao setor 

Sócio Cultural, as respostas predominantes passaram de pouquíssimas adequadas para 

respostas pouco adequadas, principalmente, porque ela começou a respeitar as normas sociais, 

ou seja, passou a cumprir a determinação judicial de manter a filha longe do padrasto mesmo 

sem a comprovação de que havia ocorrido o abuso sexual.  

3.5 DIAGNÓSTICO ADAPTATIVO FINAL  

 

Após o término da PBO, a paciente apresentava o diagnóstico adaptativo 

operacionalizado: Adaptação Ineficaz Severa apresentando sintomas neuróticos mais 

limitadores, inibições restritivas, rigidez de traços caracterológicos. Após seis meses do 

término da PBO ela apresenta o diagnóstico: Adaptação Ineficaz Moderada apresentando 

alguns sintomas neuróticos, inibição moderada, alguns traços caracterológicos. Torna-se 

possível apontar que a situação problema nuclear trabalhada juntamente com as interpretações 

realizadas possibilitaram que paciente tivesse insights durante o atendimento psicológico o 
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que  contribui para a melhora da sua adequação. Desse modo, mesmo após o término do 

atendimento a paciente pôde refletir sobre o que foi trabalhado durante as sessões.  

Constata-se que houve evolução durante o processo da PBO,  no setor A-R houve a 

melhora da adequação da adaptação na medida em que a paciente pôde reconhecer que sua 

dúvida em relação ao abuso de sua filha, estava fortemente enraizada em questões ocorridas 

com ela no passado. Com essa percepção, ela passou a tomar medidas protetivas para 

defender a filha do possível abusador.  

No setor Pr manteve-se  na  mesma posição de pouca adequada  e no setor SC houve 

melhora na adequação já que conseguiu cumprir com a determinação judicial.  No setor 

Orgânico (Or), houve uma melhora na adequação, já que não quis mais se render a um 

relacionamento sem amor e que lhe trazia apenas gratificação financeira.  

É importante ressaltar que a paciente ao entrar em contato com aspectos de sua 

história, percebeu a necessidade de reconsiderar sua atitude para com sua filha o que  constitui 

o caminho para ela se posicionar de forma segura frente à vida.  

 Este estudo realizado com as duas mulheres em situação de violência chama a atenção 

para o fenômeno da repetição de modelos do passado nas relações estabelecidas no presente. 

Ou, em outras palavras, houve uma situação de violência física e de abuso sexual que, de um 

modo ou de outro, se configurava como uma herança provinda de uma dinâmica relacional 

das famílias de origens  das respectivas mulheres que se perpetuava livremente em suas 

famílias nucleares. 

De acordo com Penso e Neves (2008) os pais tendem a repetir na relação com seus 

filhos padrões de educação e de proteção que receberam em suas famílias de origem. 

Considerando os casos estudados torna possível constatar que em decorrência da situação de 

violência vivida por essas mulheres em suas famílias de origens, de algum modo tal situação 

contribuiu para que ficassem sem parâmetros subjetivos para cuidar e proteger os filhos. 

Compreende-se que as questões acima destacadas só se evidenciaram porque as 

pacientes estabeleceram um bom contato terapêutico, participando ativamente durante o 

processo terapêutico mediante as interpretações teorizadas. E, desse modo, compartilharam 

aspectos de seus relacionamentos tanto do passado quanto do presente o que auxiliou na 

compreensão psicodinâmica de ambas.  
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A revisão bibliográfica destaca a importância do fenômeno da aliança terapêutica no 

tratamento psicoterápico.  Desse modo, a questão do vínculo na relação terapêutica vem sendo 

discutido por vários pesquisadores, que de um modo ou de outro, concordam que  a aliança 

terapêutica  é condição sine qua non para alcançar êxito no tratamento psicoterapêutico. 

(GREENSON, 1965; MARZIALI, MARMAR, KRUPNICK, 1981; EATON, ABELES, 

GUTFREUND, 1988).  

No que diz respeito ao processo psicoterapêutico breve, Xavier (2000) chama a 

atenção para o fato de que devido ao curto espaço de tempo disponível para o processo 

terapêutico, será de fundamental importância que aliança terapêutica se estabeleça o mais 

rápido possível. Nesta mesma linha de posicionamento, Marcolino e Iacaponi (2003)  

verificaram que os pacientes que estabeleceram rapidamente a aliança terapêutica com seus 

terapeutas tiveram melhores resultados de psicoterapia.   

Corroborando tais apontamentos Zimerman (2005) mostra que se houver  um 

envolvimento entre a dupla paciente-terapeuta, os resultados com a psicoterapia breve 

psicodinâmica podem converter em  verdadeiros benefícios terapêuticos.  

Considerando os resultados obtidos por essas pacientes cabe assinalar que os mesmos 

foram decorrentes de uma aliança terapêutica favoravelmente estabelecida desde o primeiro 

contato, ou seja, desde as primeiras entrevistas diagnósticas. Portanto, a aliança terapêutica se 

evidenciou como um instrumento facilitador da adesão das pacientes no processo terapêutico, 

implicando favoravelmente no tratamento como um todo.   
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando alguns aspectos levantados durante a pesquisa bibliográfica pode-se 

considerar que  a psicoterapia breve  apresenta benefícios terapêuticos eficazes para aquelas 

pessoas que apresentam determinadas limitações, como, por exemplo, a falta de tempo, de 

recurso financeiro e de locomoção para realizar um processo mais longo.  (ZIMERMAN, 

2005).  

Considerando este cenário, pode-se dizer que cada vez mais pessoas buscam realizar 

um processo mais breve tanto numa realidade brasileira quanto numa realidade internacional. 

Nesta última, muitos estudos vêm sendo realizados com intuito de compreender os benéficos 

terapêuticos  que esta modalidade de atendimento oferece para as pessoas que participam. 

Durante a pesquisa bibliográfica elegeu-se alguns destes estudos que se colocará em destaque.  

Maharajh and Dinesh (1993), realizaram um estudo,  no qual  trinta homens envolvidos com 

alcoolismo foram tratados num tipo de intervenção breve familiar. Cramer (1995) realizou 

outro estudo com 75 díades mãe-bebê que  passaram pelo processo de psicoterapia breve 

psicodinâmica para o tratamento de sintomas funcionais (sono e distúrbios alimentares) e 

comportametais ( comportamento agressivo) de seus filhos. Outros estudos mais recentes 

buscaram analisar o processo da psicoterapia breve psicodinâmica no tratamento de desordens 

psiquiátriacas. (LÓPEZ, 2011; LEICHSENRIG, SVEN RABUNG, ERIC LEIBING, 2004; 

DRAPEAU, DE ROTEN, YVES, PERRY, DESPLAND, 2003; MILROD, BUSCH, LEON, 

ARONSON, ROIPHE, RUDiDEN, SINGER, SHAPIRO, GOLDMAN, RICHTER, SHEAR,  

2001).  

Mediante ao exposto, pode-se considerar que apesar dos referidos estudos explorarem 

pontos diferentes, todos concordam que a psicoterapia breve psicodinâmica tem se mostrado 

como um recurso eficaz dentro de  numa realidade internacional.  

 No que diz respeito a presente pesquisa realizada com duas mulheres em situação de 

violência doméstica que se fundamentou-se nos pressupostos teóricos, técnicos e 

metodológicos da intervenção psicológica intitulada PBO- Psicoterapia Breve 

Operacionalizada (SIMON, 2005) seguem algumas considerações. 
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As participantes deste estudo aguardavam por atendimento psicológico breve. 

Primeiro ocorreu a avaliação da eficácia adaptativa de ambas por meio da EDAO e em 

seguida elas foram atendidas em PBO.  

Nos casos estudados, na análise por setores, pôde-se perceber que o setor afetivo 

relacional constituiu-se a fonte de conflitos e insatisfações gerando soluções em sua maioria 

pouquíssimas adequadas, obviamente, influenciando decisivamente os demais setores da 

adaptação. Ao realizarem o diagnóstico adaptativo operacionalizado as pacientes 

apresentaram a mesma classificação diagnóstica adaptativa operacionalizada: “Adaptação 

Ineficaz Grave”. Após o processo em psicoterapia breve operacionalizada foram reavaliadas e 

observou-se que houve mudança na eficácia adaptativa de ambas que foram classificadas 

igualmente com Adaptação Ineficaz Moderada. 

Torna-se importante ressaltar que este estudo chama a atenção para o fenômeno da 

reprodução de modelos do passado nas relações estabelecidas no presente. Nos dois casos 

estudados houve uma situação de violência física e de abuso sexual, que se configurava como 

uma herança provinda de uma dinâmica relacional das famílias de origens destas mulheres 

que se perpetuava livremente em suas famílias nucleares.  

Cabe assinalar que as pacientes estabeleceram um bom contato terapêutico  

participando de forma ativa  durante o processo terapêutico. Por meio das interpretações 

teorizadas foram capazes de  reconsiderarem suas atitudes frente às situações-problemas 

vividas. Assim, elas puderam, durante e após o processo psicoterapêutico, adotar algumas 

medidas concretas para  enfrentá-las.  

 Considerando os resultados alcançados, compreende-se que o processo terapêutico 

breve – PBO-  mostrou-se com uma possibilidade viável para a mudança na qualidade da 

adaptação das duas mulheres que fizeram parte deste estudo. O que significa dizer que a 

Psicoterapia Breve Operacionalizada se apresenta com condições de oferecer ajuda para  

pessoas que estão envolvidas em situação de violência.  Contudo, reconhece-se a limitação do 

presente estudo, portanto, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para novas 

investigações científicas.   
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A Psicoterapia Breve 

Operacionalizada em mulheres em situação de violência doméstica”, que tem por 

objetivos analisar o processo da Psicoterapia Breve Operacionalizada, avaliar o uso de 

interpretações teorizadas e a mudança da eficácia adaptativa de mulheres envolvidas em 

situação de violência doméstica.  

Eficácia adaptativa é o modo como cada pessoa enfrenta e resolve os seus problemas 

diários.  

A psicoterapia Breve Operacionalizada é um tipo de atendimento psicológico que se 

difere do atendimento psicológico convencional (não tem prazo estabelecido de duração), pois 

é composta de uma a doze sessões no máximo, sendo possível estabelecer o começo e o fim 

do atendimento. Entretanto, cabe assinalar que o atendimento pode acontecer em menos 

sessões dependendo do sucesso do tratamento, que é a resolução do conflito. Assim quando 

for possível solucionar o conflito relacionado à violência doméstica antes das 12 sessões o 

atendimento será encerrado. 

Sendo a temática violência considerada um problema de saúde pública e educação, 

todo e qualquer esforço empreendido para referenciá-la torna-se justificável. Desse modo, 

compreende-se que a assistência psicológica poderá fornecer às vitimas um espaço critico 

reflexivo em relação à violência sofrida.  Espera-se com estes resultados que as vitimas 

tornem-se conscientes para mobilizar recursos internos após o atendimento psicológico para 

que a violência não se torne um tema recorrente em suas vidas ou que apareça sob outras 

formas.  
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Para a realização desta pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos: Escala 

Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada para avaliação da eficácia adaptativa e 

planejamento da psicoterapia breve. Após três meses do encerramento do atendimento será 

realizada outra entrevista para acompanhamento que se designa como follow-up, com o 

objetivo de avaliar a permanência da solução do conflito relacionado à violência doméstica. 

Informamos que todo o material desde a entrevista inicial, os relatos de cada sessão até 

a entrevista de acompanhamento será utilizado para esta pesquisa.   

 A sua participação na pesquisa, por se tratar de um atendimento psicológico, 

poderá lhe trazer desconforto, mas que será acolhido pelo psicólogo para minimizar a sua 

angústia. Além disso, você poderá a qualquer momento interromper sua participação neste 

estudo. Você poderá desistir do estudo caso este seja o seu desconforto, mas poderá continuar 

no atendimento psicológico se assim o desejar. Quanto aos benefícios espera-se que por meio 

deste estudo as pessoas vitimas de violência doméstica possam receber um tipo de 

atendimento psicológico que as auxiliem na conscientização da violência sofrida. Esta 

compreensão poderá trazer novos conhecimentos que poderão ajudá-las a mobilizar recursos 

internos para o enfrentamento da violência.   

 Caso você tenha qualquer duvida a respeito desta pesquisa, você poderá a 

qualquer momento solicitar esclarecimentos ao pesquisador sobre qualquer um dos itens 

descritos acima.  Você, também, tem assegurado o direito de recusar-se a participar desta 

pesquisa ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase deste estudo, sem nenhuma 

penalização ou prejuízo ao seu tratamento psicológico ou de qualquer outra natureza. No caso 

de você faltar duas vezes consecutivas sem avisar o tratamento psicológico será suspenso 

conforme as normas do Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista, onde será 

realizada a pesquisa.  

 Você tem a garantia de que os dados deste estudo serão publicados somente 

para fins acadêmicos e científicos e que será mantido o sigilo sobre a sua identidade.  

 Sua participação nesta pesquisa não lhe acarretará quaisquer custos, despesas 

ou ônus de nenhuma natureza. Também, não haverá quaisquer formas de ganhos, 

ressarcimentos e indenizações.  
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 Este estudo será elaborado por Sonia Maria Machado de Oliveira Nukui  no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo 

sob a orientação da Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno.  Em caso de dúvida a respeito 

desta pesquisa você poderá, também, entrar em contato com o Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia da Saúde no telefone 4366.5351. 

 Tendo em vista o estabelecido declaro que consinto de minha livre e 

espontânea vontade, em participar da pesquisa intitulada “Análise da Eficácia Terapêutica 

da Psicoterapia Breve Operacionalizada em Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”, 

Data ________/________/_________ 

 

 

 

____________________________________________________  

Assinatura  
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ANEXO B- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. 
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São Bernardo do Campo, 29 de Setembro de 2011. 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo 

 

Por ocasião do meu exame de qualificação de mestrado que aconteceu no dia 22-09-

2011, a banca examinadora sugeriu a alteração do título do projeto de pesquisa. Portanto, 

solicito que o título do projeto de pesquisa “Análise da Eficácia Terapêutica da 

Psicoterapia Breve Operacionalizada em mulheres vítimas de violência doméstica” seja 

alterado para: A Psicoterapia Breve Operacionalizada de mulheres em situação de 

violência doméstica. 

 

 

 

Sem mais, 

 

Sonia Maria Machado de Oliveira Nukui 

 


