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Epígrafe 

 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade afastada de mim 

Leva o teu olhar 

Que a saudade é o pior tormento 

É pior do que o esquecimento 

É pior do que se entrevar 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade exilada de mim 

Leva os teus sinais 

Que a saudade dói como um barco 

Que aos poucos descreve um arco 

E evita atracar no cais 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade arrancada de mim 

Leva o vulto teu 

Que a saudade é o revés de um parto 

A saudade é arrumar o quarto 

Do filho que já morreu 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade amputada de mim 

Leva o que há de ti 

Que a saudade dói latejada 

É assim… 

 

(Buarque, 1978, p. 172) 
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Resumo 

Os acidentes de trânsito têm levado à morte cerca de 43 mil pessoas ao ano e mais de 500 mil 

feridos. Além dos custos de atendimento às vítimas fatais e não fatais, há os custos sociais e o 

impacto psicológico nas vítimas e seus familiares e pouco tem sido feito para auxiliar os 

enlutados. O presente estudo teve como objetivo avaliar e relacionar a evolução da eficácia 

adaptativa e a dinâmica psíquica de enlutados por acidentes de trânsito atendidos em 

psicoterapia breve operacionalizada (PBO), por meio de estudo qualitativo de método 

combinado (clínico e quase-experimental). Os participantes foram submetidos às entrevistas 

analisadas pelo Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado - SISDAO e ao Teste das 

Relações Objetais de Phillipson – TRO, em seguida, foram atendidos em PBO por 12 sessões, 

sendo reavaliados ao término pelos mesmos instrumentos. A amostra foi composta por 6 

casos, predominantemente do sexo feminino e com nível universitário (83%), com idade 

média de 40 anos, e dois (33%) eram condutores dos veículos. Em relação aos falecidos, dois 

(22%) eram filhos e dois (33%) genitores, com idade média de 40,5 anos, (66%) sexo 

masculino e (66%) passageiros de veículos de passeio. Na avaliação inicial do TRO, 

observou-se predominância da posição esquizo-paranóide com alternância da gliscocárica, 

uso de mecanismos de defesas mais primitivos e pobre contato com realidade. O luto foi 

considerado situação-problema para a PBO e, por meio de interpretações teorizadas, buscou-

se auxiliar no entendimento das soluções dadas, como a intensa culpa persecutória e as 

fantasias onipotentes de que poderiam ter evitado os acidentes. Na avaliação final, verificou-

se redução da intensidade da crise, aumento da confiança no mundo interno e externo, melhor 

contato com a realidade e evolução na eficácia adaptiva. Tanto o TRO quanto o SISDAO se 

mostraram sensíveis para observar mudanças na dinâmica psíquica. Por fim, pode-se afirmar 

que os pacientes se beneficiaram da PBO e este tipo de intervenção psicológica pôde auxiliar 

pacientes com esta demanda. Recomenda-se que mais estudos possam ser realizados, 

ampliando a amostra e espera-se que contribua para o debate de políticas públicas de 

promoção de saúde, prevenção de acidentes e, na ocorrência destes, que os enlutados que 

necessitem, sejam ser acolhidos em seu sofrimento, a fim de que retomem suas vidas e 

respondam de modo mais eficaz às demandas do cotidiano.  

 

Palavras-chave: Psicoterapia Breve; Luto; Teste de Relações Objetais (TRO); Sistema 

Diagnóstico Adaptativo Operacionalizada (SISDAO); Acidentes de trânsito. 
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Abstract 

Traffic accidents have killed about 43 thousand of people per year and more than 500 

thousand injured. In addition to the costs of providing care to fatal and non-fatal victims, there 

are the social costs and psychological impact on the victims and their families and little has 

been done to assist the grief. The present study had as objective to evaluate and relate the 

evolution of the adaptive efficacy and the psychic dynamics of bereaved people for traffic 

accidents attended in Brief Psychotherapy Operated (PBO), through a qualitative study of a 

combined method (clinical and quasi-experiment). The participants were submitted to 

interviews analyzed by the Operative Adaptive Diagnostic System (SISDAO) and the 

Phillipson's Object Relations Test (TRO), then, were attended in PBO for 12 sessions, being 

reassessed at the end by the same instruments. The sample consisted of 6 cases, 

predominantly female and university (83%), with a mean age of 40 years and two (33%) were 

vehicle drivers. In relation to the deceased, two (22%) were son and two (33%) parents, with a 

mean age of 40.5 years, (66%) male and (66%) passenger vehicles. In the initial evaluation of 

TRO, observed predominance of the schizo-paranoid position with alternation of the 

gliscocárrica, use of mechanisms of more primitive defenses and poor contact with reality. 

Mourning was considered a problem situation for the PBO and, through theorized 

interpretations, it sought to aid in the understanding of the solutions given, such as intense 

persecutory guilt and omnipotent fantasies that might have prevented accidents. In the final 

evaluation, there was a reduction in the intensity of the crisis, increased confidence in the 

internal and external world, better contact with reality and evolution in adaptive effectiveness. 

Both TRO and SISDAO were sensitive to observe changes in psychic dynamics. Finally, it 

can be stated that patients benefited from PBO and, this type of psychological intervention 

can help patients with this demand. It is recommended that more studies can be carried out, 

expanding the sample and it is expected that it can contribute to the debate of public politics 

of health promotion, accident prevention and, in the event of these, that the mourners in need, 

can be welcomed in their suffering, so that they can resume their lives and respond more 

effectively to the demands of daily life. 

 

Keywords: Brief Psychotherapy; Grief; Phillipson's Object Relations Test (TRO); Adaptive 

Diagnosis Operationalized System (SISDAO); Traffic-accidents. 
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1 Introdução 

 

As ocorrências de Acidentes de Trânsito (AT) têm aumentado substancialmente nos 

últimos anos. Em 2009, foram registrados no mundo cerca de 1,3 milhões de mortes em 178 

países, a estimativa da Organização Mundial da Saúde - OMS para o ano de 2020 é cerca de 

1,9 milhões de mortes. No caso de vítimas não fatais, a estimativa atual é de 20 a 50 milhões 

sobreviventes no mundo. Os acidentes, infelizmente, acometem as pessoas em diversos 

grupos etários e é a terceira causa de morte externa na faixa de 30 a 44 anos, a segunda na 

faixa de 5 a 14 anos e a primeira para o grupo entre 15 a 29 anos (Waiselfisz, 2012). Os 

acidentes de trânsito figuram entre as três principais causas de morte entre 5 e 44 anos 

(Øvstedal, Moe, Dyregrov, & Dyregrov, 2017). 

 No Brasil, com raras exceções, como no período após a implantação do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) vigente desde 1998, os números e as taxas de óbitos em ATs têm 

aumentado, conforme descreve Waiselfisz (2012). O autor afirma que em 1996 foram 35.281 

(taxa de 22,5 mortes por 100 mil habitantes), em 1998 com leve diminuição, foram registados 

30.890 (19,1), em 2005 com aumento expressivo totalizaram 35.994 (19,5) e em 2010, com 

dados preliminares, foram 40.989 (21,5). Os dados do Seguro Obrigatório DPVAT 

(Seguradora Líder DPVAT, 2017) registaram que no ano de 2014 foram 52.226 indenizações 

pagas por morte, 595.693 por invalidez permanente e 115.446 por despesas médicas. Em 

2015, último registro disponível, foram 42.501 indenizações por morte, 515.751 por invalidez 

permanente e 94.097 por despesas médicas. Observa-se que no ano de 2015 houve uma 

diminuição significativa. As divergências nos dados revelam as dificuldades no levantamento 

e controle na prevenção de danos provocados pelos Ats, não só do ponto de vista estatístico 

como também nas ações das políticas públicas e, dificultam seu desenvolvimento, bem como 

encobrem a atual situação do país (Massaú & Rosa, 2016). 

 Segundo dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2017), os índices de ATs tiveram uma 

redução de 11% no ano de 2015, após anos de certa estabilidade. Os números oficiais 

apontam que mais de cinco mil mortes foram evitadas, tendo ocorrido 38.651 vítimas fatais. 

As reduções mais expressivas foram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entretanto na 

Paraíba, Roraima e Sergipe foram identificados aumento no número de óbitos registrados. 

Um estudo de revisão integrativa sobre os fatores de risco para acidentes de trânsito e 

as medidas preventivas no período de 2004 a 2014, mostrou que embora os acidentes sejam 

causados por diversos fatores, 42% apontaram o uso do álcool e, quando combinados álcool, 
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direção sem carteira de habilitação e uso de drogas e medicamentos, os índices apontam 57% 

para estes como os principais fatores de risco (Santos, Silva, Figueiredo, & Coqueiro, 2016). 

As principais vítimas dos acidentes de trânsito são homens (67,3%), na faixa etária 

entre 20 a 29 anos (33%), entre 30 a 39 anos (20,3%) e entre 40 a 49 anos (14,5%), sendo 

mais frequente próximo ao final de semana e as principais vítimas são motociclistas, 

ocupantes de automóveis e passageiros (Biffe, Harada, Bacco, Coelho, Baccarelli, Silva, 

Braccialli, Beloni, Bernardes, Lacerda, & Silva, 2017).  

Os custos que se referem aos ATs segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2003), envolvem não apenas os custos hospitalares, que podem variar entre 

R$ 56 mil a R$ 92 mil no caso de acidentes moderados a graves, mas também devem ser 

incluídos os custos com danos materiais, perda de produção, congestionamentos, 

previdenciários, resgate das vítimas e o impacto econômico e familiar. Porém, mais difícil de 

computar são as sequelas invisíveis nos Ats, além das vítimas (crianças, adolescentes, adultos 

e idosos), os acidentes deixam sequelas emocionais e sociais nos membros da família, não 

apenas nos casos de vítimas fatais, mas também das que tiveram sequelas permanentes por 

adquirirem uma deficiência incapacitante, que afetará seu ajustamento pessoal, profissional e 

familiar (Cavalcante, Morita, & Haddad, 2009).  

Os jovens são os mais afetados nos acidentes de trânsito e, a morte súbita desta 

população tem implicações imediatas para sua família, parentes, amigos e colegas. Faltam 

informações sobre como as pessoas lidam quando adolescentes morrem, em comparação com 

outros grupos, além de existirem poucos estudos analisando especificamente as implicações 

de mortes no trânsito (Øvstedal et al., 2017) 

 O impacto para o familiar que perdeu seu ente querido irá variar em função do tipo de 

morte e da relação entre o familiar e o morto, pois é como se o indivíduo, em parte, também 

morresse. As dificuldades para expressar o luto, típicas do século XX, que condena a 

expressão e a vivência da dor sentida, trazem sérias consequências psicológicas, pois muitas 

doenças psíquicas podem estar relacionadas a lutos mal elaborados, como nos casos de morte 

repentina e/ou em acidentes. Essa ruptura brusca impede uma preparação que gera sentimento 

de culpa e ideações de acompanhar o morto (Almeida, Garcia-Santos, & Haas, 2011; Kovács, 

1992). 

 A morte do ente querido, além de uma grande perda, revela a aproximação com a 

própria morte. O significado da experiência é pessoal e ao ser internalizado, evoca 

vulnerabilidades pessoais e necessita de ajustamento pessoal diante da intensidade de 

sentimentos provocados (Bromberg, 1998). A pessoa enlutada precisa de apoio, acolhimento e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%98vstedal%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28395640
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atenção por se encontrar, geralmente, desorganizada. A intervenção psicológica em situações 

emergenciais pode auxiliar no resgate ou aumento das capacidades adaptativas, possibilitando 

auxílio em situações de crise (Franco, 2005).  

 Simon (1989) defendeu que a adaptação corresponde ao conjunto de respostas do 

organismo frente às situações que o modificam. A adaptação ocorrerá ao decorrer da vida e, 

pode ser compreendida como um processo em que se alternam períodos de estabilidade e de 

crises. Quando há recursos para o enfrentamento de situações, temos a estabilidade, em 

contrapartida, se o problema for de extrema relevância para o indivíduo, seus recursos podem 

não ser suficientes ou não estar disponíveis, o que implica dizer que o mesmo se encontra em 

crise. Para o autor, a eficácia adaptativa indica o grau de sucesso do indivíduo no 

enfrentamento das situações adversas da vida e possibilita observar como o organismo está 

funcionando em relação ao ambiente e a si mesmo.  

 A compreensão da adaptação global do indivíduo é feita por meio da análise de setores 

da personalidade: Afetivo-Relacional (A-R), que corresponde às ações e sentimentos 

interpessoal e intrapessoal; Produtivo (Pr), que se refere às atividades de trabalho de qualquer 

natureza; Sócio-Cultural (S-C) compreende as ações, atitudes e sentimentos diante do 

contexto social, dos valores culturais e organização social em que o indivíduo se encontra; e 

Orgânico (Or) que se refere ao funcionamento e cuidados com a saúde, sono, o próprio corpo 

e a atividade sexual (Simon, 1998).  

 A análise dos setores da personalidade é feita por meio da Escala Diagnóstica 

Adaptativa Operacionalizada – EDAO e sua aplicabilidade tem sido bem vasto (Serralheiro, 

Heleno, & Farhat, 2018). O uso da EDAO tem sido empregado em avaliação de processo 

psicoterápico (Gebara & Simon, 2008), compreensão do psiquismo de gestantes e mães 

(Basaglia & Souza, 2015; Garrido, 2013), atletas (Peixoto, 2016), mulheres vítimas de 

violência doméstica (Nukui, 2012), idosos (Altman, Yamamoto, & Tardivo, 2007), além do 

estudo com pacientes que apresentam doenças crônicas como hipertensão arterial (Oliveira, 

2001), diabetes mellitus (Santos, 2014) entre outras possibilidades.  

 O conceito de eficácia adaptativa e a teoria da adaptação apresentado por Simon 

(1989), possibilitou a proposta de uma técnica psicoterápica, denominada de Psicoterapia 

Breve Operacionalizada – PBO, com o objetivo de esclarecer situações-problema e a partir da 

compreensão dinâmica do caso (após análise exaustiva da queixa apresentada e da vida 

pregressa) o processo psicoterapêutico é planejado e realizado em até 12 sessões (Simon, 

2011).  
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 A seguir será apresentada uma revisão conceitual, de modo a embasar a presente tese, 

na qual serão abordados: a dinâmica do trânsito e seus acidentes, a morte e o processo de luto 

e luto no trânsito; bem como a Psicologia, por meio da Psicoterapia Breve e, mais 

especificamente como a Psicoterapia Breve Operacionalizada pode auxiliar os enlutados. Na 

sequência, apresentamos os objetivos, seguidos do método, resultados, discussão e 

considerações finais concluindo, assim, o presente estudo.  
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2 O Trânsito e os Acidentes de Trânsito 

 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Brasil, 2002), o trânsito é a 

utilização do espaço físico (vias) por veículos, animais e/ou pessoas para fins de circulação, 

parada, estacionamento ou carga e descarga. Nesse grande espaço físico, destaca-se que a 

convivência nem sempre é harmônica, visto que seus participantes apresentam diversos 

objetivos de circulação. Do ponto de vista da sociologia, o autor destaca que há no trânsito 

uma disputa pelo espaço físico, na qual se observa os conflitos existentes na própria sociedade 

(Vasconcelos, 2013).  

Rozestraten (1988), pioneiro da Psicologia do Trânsito no Brasil, compreende que o 

trânsito pode ser definido como: “o conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos nas vias 

públicas, dentro de um sistema convencional de normas que tem por fim assegurar a 

integridade de seus participantes”. (p.4) 

Para Rozestraten (1988), o trânsito tem como participantes e subsistemas o homem, o 

veículo e a via, sendo que o homem é considerado o mais complexo de todos os sistemas, 

justamente por ser o participante mais ativo e o maior causador de acidentes.  

A Psicologia do Trânsito busca compreender o comportamento humano no trânsito e 

estuda, por meio dos métodos científicos, como o homem influencia e participa deste processo 

(Rozestraten, 1988). Esta área da Psicologia pode atuar tanto no que se refere ao estudo do 

trânsito como meio social, os aspectos preventivos associados aos conhecimentos da 

avaliação psicológica, no exame psicológico de condutores, como nos aspectos interventivos 

de educação, trabalho com pessoas que apresentem fobia de dirigir, treinamento de 

condutores de empresas de transporte, auxiliar na educação ambiental, auxílio às vítimas de 

acidentes e seus familiares (Rozestraten, 1988, 2003). 

O trânsito é considerado um problema social e a Psicologia do Trânsito, com pouco 

mais de 50 anos, ainda é considerada jovem e sua produção incipiente, o que implica na 

necessidade em desenvolver maiores estudos e publicações na área, fortalecer a área e os 

psicólogos, a fim de que possam compartilhar suas atividades e promover a melhoria de 

políticas públicas neste contexto (Oliveira, Batista, Rufato, Maranhão, Braga, & Guedes, 

2015).  

Os trabalhos na área de Psicologia do Trânsito iniciaram-se com a avaliação de 

motoristas e preocupação com medidas preventivas, visto que no início do século XX, a 

opção pelo transporte rodoviário no país havia sido feita e se possibilitou o desenvolvimento 
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econômico do país com a geração de empregos por meio da instalação de fábricas, no entanto, 

os problemas de segurança decorrentes dos acidentes também surgiram (Silva & Gunther, 

2009).  

Como medida preventiva para acidentes, surgem nas décadas de 1940 e 1950 a seleção 

médica e psicotécnica de condutores, com o intuito de restringir o acesso de pessoas que 

fossem consideradas propensas a se envolverem em acidentes. Desta forma, o modelo 

brasileiro de habilitação está centrado na necessidade do condutor expressar suas condições 

favoráveis ao volante. Para tanto, foram trazidos ao Brasil modelos e instrumentos 

internacionais para que fossem utilizados em nosso contexto e com isso, a área de avaliação 

psicológica também se desenvolveu, como o Instituto de Seleção e Orientação Profissional – 

ISOP no Rio de Janeiro (Silva & Gunther, 2009). Embora a prática do psicólogo neste cenário 

esteja centrada na avaliação psicológica, observa-se escassez de publicações, o que leva a 

questionamentos se os profissionais da área não produzem material científico ou se há pouca 

atividade profissional. No entanto, achados importantes revelam que a atuação dos psicólogos 

na área necessita de capacitação para  atuarem com ética e qualidade, visto o número de 

processos e os problemas encontrados no que se refere aos laudos, relatórios, escolhas dos 

instrumentos e até a orientação à população sobre a importância do processo avaliativo (Silva, 

Alves, & Rosa, 2015). 

Uma das questões que mais geram preocupação no trânsito refere-se ao número de 

Ats. As principais vítimas são homens, jovens e solteiros, que estão mais expostos ao risco, 

como o excesso de velocidade e agressividade no trânsito. Os finais de semana também 

apresentam maior ocorrência de acidentes e em cidades consideradas universitárias, as festas e 

o consumo de álcool, parecem contribuir para o aumento dessas ocorrências. Quanto ao perfil 

das vítimas fatais, verifica-se que são pessoas acima de 60 anos, principalmente decorrentes 

de atropelamentos, que podem estar relacionados, além dos riscos citados, a menor agilidade e 

mobilidade, reflexo reduzido e perdas cognitivas nas acuidades visual e auditiva (Biffe et al., 

2017). Os impactos sociais, psicológicos e financeiros dos Ats são muitos, as vítimas diretas 

podem apresentar sequelas físicas como incapacidades temporárias ou definitivas, restrições 

em sua mobilidade que impactam suas atividades sociais; desencadeamento de transtornos 

físicos ou psíquicos, além dos custos no sistema de saúde (Mesquita Filho, 2012). Em um 

estudo com jovens vítimas de Ats no Paraná, os gastos médios calculados ficaram em torno de 

R$ 10.000,00, valores estes que poderiam ser destinados a formação desses jovens, por 

exemplo (da Silva & Bidarra, 2017). 
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Em uma pesquisa com 254 jovens norte-americanos condutores, com idades entre 16 e 

17 anos, que haviam sofrido um acidente grave, observou-se que no primeiro mês houve 

diminuição da velocidade média em que conduziam seus veículos, mantida no segundo mês, 

porém com aumento registrado no terceiro mês. Os resultados levaram a supor que o acidente 

pode implicar em evitar condutas de risco, mas o ato de evitar tais condutas teve efeito 

temporário (O´Brien, Bible, Liu, & Simons-Morton, 2017).  

 O impacto diante de um acidente não afeta apenas a vítima direta, mas se estende em 

diversos aspectos, implica em condições econômicas, visto que uma parcela da população 

economicamente ativa é impedida de exercer suas atividades temporária ou permanentemente, 

além dos riscos de internação hospitalar, bem como o impacto nos serviços de saúde e a 

comoção nas famílias. Um estudo com mães que perderam seus filhos em situação de morte 

súbita por acidentes de trânsito ou homicídio, descreve o impacto na saúde mental delas. A 

intensidade da dor e os sentimentos de pesar tendem a ser mais intensos e complexos quando 

se trata de uma morte não anunciada ou perda fora do ciclo vital. A investigação dos Padrões 

Especiais de Luto (PEL) foi avaliada, e os resultados apontaram que os padrões mais 

frequentes se referiram aos sentimentos de tristeza e depressão (63,63%), seguido da sensação 

de algo não ter sido terminado (54%), irrealidade sobre a perda e crescente necessidade de 

compreensão (50%). Neste estudo destaca-se que, embora, das 22 mães avaliadas, 15 tenham 

procurado ajuda terapêutica ou psiquiátrica e apenas 7 continuaram o atendimento. O que 

indica a necessidade de apoio aos familiares e aprimoramento dos profissionais, no 

acompanhamento do processo de luto (Almeida et al., 2011). 
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3 Morte e Luto  

 

  O ser humano é, dentre todos os animais, o único que possui consciência de que vai 

morrer. De acordo com Heidegger (1927/2005), quando o homem descobriu a sua finitude 

passou a compreender que é um ser para a morte e a morte do outro é mais penetrante, pois é 

dotada de uma objetividade “acessível”. As experiências de morte fazem parte do 

desenvolvimento humano desde a tenra idade, e estas podem ser concretas ou simbólicas. A 

criança já se depara com essas experiências ao viver a ausência da mãe e perceber que ela não 

se encontra presente o tempo todo. Nestes momentos, a criança se percebe sozinha e 

desamparada e, mesmo que alguém apareça para cuidar, a vivência da morte como ausência, 

perda, separação, aniquilamento já foi experimentada (Kovács, 1992).  

 Ariès (1977/1982) defende que a relação do homem com a morte é influenciada pelo 

contexto cultural, a partir de um levantamento histórico e sociológico, o autor descreve como 

esse olhar para a morte evoluiu. Na Idade Média, por volta do século XII, a relação com a 

morte era natural, pois o homem sabia que iria morrer por meio dos sinais físicos ou 

específicos (guerras ou doenças). Os rituais cristãos, típicos do ocidente, se mantiveram por 

muito tempo e estes eram vivenciados sem grandes dramatizações, pois o fim da vida era 

aguardado diante das evidências e, desta forma, denominou-se de “morte domada”, pois a 

atitude era de proximidade a ela. Os registros da época denotavam que a morte era esperada 

pelo moribundo e, toda a família, parentes, amigos e vizinhos, participavam do ritual, sendo o 

medo maior, o da morte repentina e anônima, que não possibilitaria as homenagens. O local 

de sepultamento era nas igrejas, próximos aos santos, como uma forma de proteção, sendo 

que, as pessoas mais importantes ficavam próximas ao altar, já os mais pobres ficavam 

afastados, nos pátios e nos churchyards (lugares ao redor das igrejas que eram utilizados 

como cemitérios).  

  Quando o homem passa a se preocupar com sua própria morte, por volta do século 

XIII, surgem inquietações com o julgamento da alma, sobre esta ir para o céu ou inferno e, o 

medo principal passou a ser o que viria pós-morte, por isso, era frequente o apego aos santos e 

as grandes tentações poderiam ser um obstáculo para se atingir o paraíso. Nessa época, as 

missas e as orações foram inseridas nos rituais. Os donativos e testamentos que traziam 

profissões de fé, confissão dos pecados e a recomendação da alma também foram incluídos. 

As transmissões dos desejos de sepultamento e transferência de bens, principalmente para a 

igreja, passam a ser muito constante nos séculos XIV e XV. Os caixões começam a ser 
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utilizados, bem como os rituais de embalsamamento que continuavam a ser utilizados como 

tentativas de negar a morte (Ariès, 1977/1982). 

 No século XIX, a morte romântica é a que impera e, por isso, passa a ser desejada. É 

vista como bela, sublime e como ruptura para o insuportável. O temor maior é de que as almas 

venham aborrecer os vivos, por isso os rituais criados envolviam práticas para evitar esse 

contato, como abrir uma janela ou porta para permitir a saída da alma, cobrir espelhos e 

acender velas. A preocupação com os riscos dos cemitérios passou a ser grande por causa das 

epidemias, e os decretos que normatizavam a profundidade das covas eram uma forma de 

separar vivos e mortos (Kovács, 1992). 

No início do século XX, a morte ainda era pública e um fato social. A comunidade 

toda sentia e vivenciava a perda de alguém, avisava-se o luto e na igreja reunia-se a 

comunidade para o cortejo em direção ao cemitério. No período do luto, os familiares 

recebiam visitas de parentes e amigos e aos poucos, a vida retomava seu curso normal. Mas é 

no decorrer do século XX que esse processo se inverte, principalmente nas zonas mais 

industrializadas e urbanizadas que, até então o precedera: a morte passa a ter conotação 

negativa e, nada mais anuncia a ocorrência dela, como se ninguém mais morresse e esta que 

passa a incomodar, deve ser escondida e por isso, é chamada de morte invertida (Ariès, 

1977/1982). 

Em A Morte de Ivan Illitch, de Leon Tolstói (1886/2008), parece evidente o silêncio e 

o incômodo sobre a morte, não se fala dela e evita-se ao máximo seu contato tanto quanto 

com o definhar, por meio do adoecer. Mesmo tendo sido escrito ao final do século XIX, o 

texto expressa bem o distanciamento da morte, típico do século seguinte, o sofrimento sentido 

pelo abandono dos outros que evitam o contato com o moribundo e o temor da própria morte. 

É ainda no século XX, que a morte passa a ocorrer no hospital, o que dificulta às pessoas de 

verem os outros morrerem, uma vez que se esconde o moribundo e o morto (morte interdita). 

O hospital esconde o que é entendido como sórdido e a família também se afasta para não 

atrapalhar os profissionais em seu ofício. Essas ações contribuem para a supressão do luto e 

ocultar a vivência da dor (Kovács, 1992).  

 A partir do século XX até a atualidade, a morte é retratada de forma escancarada, pois 

invade, ocupa e penetra na vida das pessoas em qualquer momento, é típica de mortes 

violentas (homicídios e acidentes) e veiculada nos meios de comunicação. A morte violenta, 

observada com maior frequência nas grandes cidades, tem aumentado de maneira assustadora. 

É escancarada porque ocorre na rua, na frente daqueles que estão por perto, sem disfarces. O 

fato de ser escancarada é que não permite proteção nem previsão, pois é abrupta e todos são 
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vulneráveis a ela, como no caso de acidentes, incluindo os de trânsito. Na mídia, e, sobretudo, 

na TV, o retrato destas mortes ocorre de maneira repetida à exaustão, e a exposição de cenas 

fortes torna a ideia de que a violência é natural e quem morre são os outros, garantindo a 

impessoalidade do fenômeno: a notícia surge na televisão até na hora do almoço, as pessoas a 

recebem e continuam suas tarefas. Os registros e informações sobre os casos têm como função 

emergir sentimentos, mas não dá tempo para a reflexão e a elaboração da experiência de luto, 

bem como prevalece o clima de medo e de persecutoriedade, no qual a população deve-se 

proteger, elegendo um “bode expiatório”: o criminoso (Kovács, 2003; Romão, 2013). 

 Vivenciar experiências de morte remete à ruptura de vínculo, de maneira que não é 

possível revertê-la. Nessa vivência há duas pessoas: de um lado a que foi perdida e, do outro a 

que lamenta a falta sentida. Se esta ocorre de maneira inesperada, pode proporcionar grande 

desorganização, paralisação e sentimento de impotência diante do ocorrido: as tarefas do 

cotidiano se tornam difíceis de serem conduzidas, sendo que muitas vezes não se tem claro o 

que foi perdido (Kovács, 1992; Parkes, 1998). 

  A reação diante de qualquer perda significativa, dentre elas a morte, é denominada 

como luto. Freud (1917 [1915]/1996) o distingue da melancolia e define que o luto é 

compreendido como a reação diante da perda do ente querido ou de alguma abstração 

equivalente, que remeta a um lugar ou situação que seria superado naturalmente após um 

tempo. Embora a melancolia tenha as mesmas características do luto, como desânimo, pesar, 

perda de interesse no mundo externo e inibição, é específica dela a perturbação da autoestima 

e a sensação de envilecimento. 

 No luto, conforme descreve Freud (1917 [1915]/1996), há uma perda de interesse pelo 

mundo externo que não invoca o objeto perdido. Quando a pessoa não é capaz de adotar um 

novo objeto de amor, seu ego é esvaziado. O teste de realidade denuncia que o objeto amado 

não existe mais e, diante dessa constatação, ocorre uma oposição que é compreensível, visto 

que nem sempre é fácil as pessoas abandonarem uma posição libidinal. Esta oposição pode se 

tornar tão intensa que ocorre um desvio da realidade, para manter o apego ao objeto perdido. 

Gradativamente, com grande gasto de tempo e de energia catexial, prolonga-se a existência do 

objeto. Com a manutenção da realidade, à medida que as lembranças e expectativas isoladas 

são retomadas e hipercatexizadas há o desligamento da libido e, com a conclusão do trabalho 

do luto, o ego fica livre e desinibido. Destaca-se que a vivência do luto é um processo longo e 

doloroso.  

 Parkes (1998) realiza uma releitura de um dos casos clássicos da Psicanálise e destaca 

que o luto, embora não tenha sido o aspecto principal da análise de Freud, esteve presente 
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como fator precipitante para o desencadear da doença mental. Em Anna O., (Breuer & Freud, 

1895/1996) a doença e morte do pai, a ruptura da análise com Dr. Breuer e as características 

de personalidade da própria paciente, podem ser compreendidas como uma somatória de 

fatores que contribuíram para seu quadro clínico. O autor não pretende mudar o rumo da 

análise do referido caso, mas destaca que os diversos lutos que acometeram a paciente não 

devem ser deixados de lado. Mesmo o luto não sendo considerado uma doença, as pessoas 

enlutadas buscam ajuda, por causa do desconforto sentido e por ter alteração em diversas 

funções, como dificuldade em tomar decisões, remanejar as atividades diárias, trabalho, etc. 

Antagonicamente em algumas pessoas, o luto pode trazer força e maturidade, possibilitando o 

crescimento pessoal diante de situação tão dolorosa.  

  Klein (1940/1996) que parte das ideias de Freud para compreender o luto, tem em sua 

experiência pessoal após a perda de seu filho Hans, a possibilidade da publicação do texto “O 

luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos”, considerada como uma de suas 

grandes contribuições ao tema e que permitiu a elaboração de seu luto. Suas considerações 

destacam o luto como perda objetal e, vivenciá-lo implica em retomar perdas anteriores. No 

desenvolvimento psíquico, a criança passa por estados mentais comparáveis ao luto no adulto, 

que não se refere apenas à uma perda real, mas também à perda simbólica e, por isso o 

dinamismo psíquico pode estar relacionado com a disponibilidade ou não de recursos para o 

enfrentamento do luto.  

 Quanto a esse dinamismo psíquico, Klein (1935/1996) descreve que o bebê já possui 

um ego primitivo para lidar com a angústia do aniquilamento e, por meio das fantasias 

inconscientes, é capaz de relacionar-se com objetos na fantasia e na realidade. No primeiro 

semestre de vida, a realidade percebida pelo bebê é bastante distorcida e os objetos com os 

quais se relaciona são parciais.  

O ego imaturo do bebê faz uso de fantasias e de defesas para lidar com os instintos de 

vida e morte. No período inicial da vida, até aproximadamente o sexto mês, considera-se que 

o bebê, ao enfrentar o instinto de morte e a angústia do aniquilamento, por meio da deflexão, 

converte em parte o instinto de morte em agressividade que é então projetada para fora, de 

modo que tudo que é sentido como ameaçador ou perseguidor, é vivenciado como o seio mau 

(responsável pelas frustrações) e os aspectos de bondade e de gratificações estão concentrados 

no seio bom. A cisão é um dos principais mecanismos de defesa da posição esquizo-paranóide 

e, na fantasia, o desejo é de incorporar o objeto bom e atacar o mau (Segal, 1975).  

No caso da posição inicial evoluir conforme o esperado, por volta do final do primeiro 

semestre, o ego do bebê mais integrado é capaz de perceber que o objeto que gratifica é o 
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mesmo que frustra e, desta forma, instaura-se um conflito ambivalente de que sua 

destrutividade direcionada ao seio mau, possa ter também destruído o bom objeto. A angústia 

prevalecente agora é a de perda, e a possibilidade de que possa ter realmente destruído o bom 

objeto irá gerar culpa. Esta posição é denominada de depressiva e, por experimentar a culpa, o 

ego busca a reparação (Klein, 1935/1996). Esta permite ao bebê maior confiança no seu 

próprio amor e a retenção do objeto bom, o que lhe possibilita ser capaz de experimentar a 

privação e as frustrações sem ser tomado pelo ódio (Segal, 1975).  

A elaboração do luto não é um processo contínuo, ela acontece em ondas e é 

necessário que o objeto amado perdido seja reinstalado, juntamente com os objetos bons 

internalizados (pais amados), a fim de que seja possível reconstruir o mundo interno, que é 

sentido como destruído. Se for possível restabelecer o contato com a realidade e com o mundo 

externo, confiar nas pessoas e coisas reais, além de receber ajuda, haverá um rebaixamento do 

controle maníaco e os mecanismos de projeção e introjeção podem operar mais livremente. Se 

por um lado ao receber a bondade e o amor de fora torna-se possível minimizar a severidade e 

a persecutoriedade, por outro, aumenta o pesar e a evolução das lágrimas de dor para 

reconforto (Klein, 1940/1996). 

No luto normal, a posição depressiva arcaica é retomada e, se foi bem estabelecida 

pelo bebê, há maiores possibilidades em superar a perda. Por isso, o convívio com pessoas 

que ama e que compartilham do sofrimento do enlutado, contribuem para restabelecer a 

harmonia. No luto anormal, há o fracasso no processo, visto que não foi possível estabelecer 

bons objetos internos no início da infância e pode nunca ser possível superar a posição 

depressiva infantil (Klein, 1940/1996). 

 Grinberg (2000) ressalta a dificuldade em esclarecer e diferenciar o luto normal do 

patológico. Na língua inglesa, a palavra mourning (luto) é utilizada para designar o luto 

patológico enquanto que grief (pesar) é destinado para descrever a reação considerada normal. 

Mas é possível encontrar situações em que o termo mourning é reservado para denotar a 

evolução do processo normal, enquanto que grief descreveria os aspectos subjetivos que se 

seguem à perda.  

 Grinberg (2000) apoia-se em Freud (1917 [1915]/1996 ao descrever que no luto 

normal a libido que estava vinculada ao objeto perdido é retirada e deslocada para outro 

objeto, ao passo que no luto patológico a libido permanece orientada para o eu e continua 

investida no objeto perdido. No luto o mundo ficou pobre e vazio, já na melancolia é o 

indivíduo que se torna desprezível e empobrecido.  
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 Para Grinberg (2000) as causas que irão determinar o tipo de luto são diversas, porém 

todas levarão em consideração a valorização afetiva que, consciente ou inconscientemente, o 

indivíduo atribui à perda. O autor, ao citar Melanie Klein, descreve que o processo de luto 

está intrinsecamente ligado aos processos do início da infância, visto que a criança vivencia 

estados mentais que vão lhe servir para experiências posteriores de luto.  

 O processo de elaboração do luto pode ser perturbado de várias maneiras. Por 

exemplo, se houver gratificação sádica diante do triunfo de vencer e humilhar o objeto, isso 

pode alterar o processo de elaboração do luto. Nesse caso, os objetos que precisam ser 

restaurados passam a ser perseguidores, o que leva a serem revividas as ansiedades 

paranoides. No desejo de superar e inverter a relação criança-pais há a fantasia de que chegará 

um momento em que o pai ou mãe se tornarão crianças e esta será grande, poderosa e potente, 

no entanto, para alguns, triunfar sobre seus pais implicará em humilhá-los e isto poderá levar 

à sensação de perseguição e, poderão surgir defesas maníacas ou a depressão para lidar com o 

ódio emergente (Grinberg, 2000; Klein, 1940/1996). 

  O maior perigo para o enlutado é o retorno contra si do ódio dirigido à pessoa perdida, 

que leva aos sentimentos de triunfo e consequentemente eleva a culpa. Enquanto Freud 

considera que o triunfo estaria presente apenas na melancolia, Klein (1940/1996) destaca que 

no luto normal ele também está presente e tem como efeito retardar o processo de elaboração. 

No entanto, se o indivíduo é dominado pelas manifestações de ódio, a pessoa amada perdida 

se transformará num perseguidor e poderá comprometer a crença nos próprios objetos bons. 

Se for retomada a confiança nos objetos externos e em múltiplos valores, o indivíduo poderá 

então aceitar que o objeto amado não é perfeito e, com isso, não temer a vingança, dando um 

passo importante na elaboração do luto (Grinberg, 2000; Klein, 1940/1996).  

 O sofrimento pela perda do objeto amado implica em depender dele e, com isso, 

buscar repará-lo. Este processo pode vir a ser produtivo e, de maneira sublimada, pessoas em 

processo de luto podem utilizar sua experiência da dor em situações criativas, como pintura, 

escrita, com o despertar de novas habilidades, ou tornam-se mais tolerantes e sensatas, ao 

fazer brotar o amor pelo objeto amado que continuará vivo no interior do indivíduo (Grinberg, 

2000; Klein, 1940/1996).  

 Para Freud (1917 [1915]/1996), o processo patológico do luto resulta na melancolia, 

visto que os sentimentos de desvalia perturbam o enlutado. Klein (1940/1996) adota a 

terminologia de luto anormal no referente ao fracasso na elaboração, o que equivale à não 

superação da posição depressiva arcaica. Neste quadro, há uma interminável ligação com o 

objeto perdido e dificuldades com os sentimentos, o que poderá agravar para uma psicose, se 
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o ego escolher fugir para os objetos bons internos, ou a uma neurose, se a fuga for para os 

objetos bons externos, como forma do ego escapar ao sofrimento (Cavalcanti, Samczuk, & 

Bonfin, 2013).  

 Grinberg (2000) discute o conceito de culpa em Melanie Klein e faz questão de 

separá-la em dois tipos, embora reconheça que seus conceitos estão muito próximos da 

autora: A culpa depressiva, típica do luto normal, que requer um ego integrado que se busca 

resultados reparadores reinstalando em si os objetos amados e a culpa persecutória, 

predominante no luto patológico, e por alterar o objeto amado em persecutório, dificulta sua 

reparação. Isso se deve ao fato de que na infância, os sujeitos não foram capazes de 

estabelecer objetos internos bons e de experimentar a segurança em seu mundo interno (Klein, 

1940/1996). A necessidade de estabelecer uma diferença entre os tipos de culpa, assenta-se 

nos mesmos motivos em que se torna indispensável diferenciar os tipos de ansiedade, ou seja, 

esse entendimento possibilitará compreender a dinâmica da personalidade. 

Parkes (1998) faz questão de destacar que, embora o luto não seja visto como doença, 

como sugere o termo luto patológico, por ser um processo diante de perdas, é necessária uma 

avaliação cuidadosa e minuciosa, pois muitas vezes as reações frente a ele são subestimadas e 

as complicações decorrentes deixam de ser tratadas. O luto é entendido como um importante 

processo de transição psicossocial, que implica em todas as áreas da vida. 

 O termo luto patológico suscita controvérsias. Ele é apontado como a não elaboração 

do luto, já citados anteriormente em Freud (1917 [1915]/1996) como melancolia, em Klein 

(1940/1996) por luto anormal e Grinberg (2000) por patológico e atualmente tem-se preferido 

adotar a terminologia de luto complicado (Franco, 2018). Esta preocupação prevê o cuidado 

para não avaliar de forma precoce processos de lutos como disfuncionais quando não seguem 

o curso do que é inerente a ele. O uso de termos como patológico, desajustado, anormal e 

desviante, atribuem ao enlutado a única responsabilidade à experiência do luto, sem levar em 

conta que alguns tipos de morte, principalmente as violentas como homicídio, suicídio, 

acidentes ou morte de filho, são fatores que tendem a complicar o processo de elaboração 

(Kovács, 2008; Parkes, 1998).       Entre os diversos termos empregados, convencionou-se 

usar “luto complicado” a partir de pesquisas sistemáticas que pretendiam atender aos padrões 

diagnósticos, como o Manual Estatístico de Desordens Mentais – DSM, aos processos em que 

a pessoa não é capaz de enfrentar sua perda e se desorganiza de forma significativa 

(Gonçalvez & Bittar, 2016; Randó, Doka, Fleming, Franco, Lobb, Parkes, & Steele, 2012). 

Nos processos em que as manifestações de luto sejam por meio de sinais ou expressões 
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saudáveis, tem-se buscado referir a luto descomplicado, no lugar de normal, como forma de 

sair do embate entre o que é normal e patológico (Rangel, 2008; Zisook & Shear, 2009) 

A maioria das pessoas desenvolve um processo normal de luto, no entanto, cerca de 10 

a 20% dos enlutados apresentam dificuldades em lidar com a perda. Estes pacientes podem 

apresentar impedimentos em retomar a rotina e até fragilidade física, que pode implicar em 

aumento no número de consultas, hospitalizações, cirurgias e aumento na taxa de mortalidade. 

(Franco, 2016; Parkes, 1998; Zisook & Shear, 2009).  

Não há consenso quanto aos fatores de risco, mas destaca-se que pessoas que tiveram 

histórias recentes de relacionamentos difíceis ou que perderam pessoa cujo relacionamento 

era muito satisfatório parecem estar em risco, bem como pessoas que apresentem transtornos 

de humor ou de ansiedade, múltiplas perdas, falta de apoio social ou estresse. Indivíduos que 

apresentem luto complicado possuem maior risco de adoecerem, abusar de substâncias ou ter 

ideações suicidas. É importante ainda fazer a distinção entre o luto e a depressão, para evitar 

diagnósticos enviesados ou tardios. No luto há tristeza, retraimento social e humor rebaixado, 

mas se experimentam tanto emoções positivas como negativas e, com o passar do tempo as 

emoções mais tristes e intensas vem em ondas mais distantes (Zisook & Shear, 2009) 

O luto complicado apresenta alguns critérios, são eles: (1) a presença de perda 

significativa do outro; (2) ansiedade de separação: o enlutado vivencia diariamente, a tristeza, 

dor emocional, saudade e pesar intensos pela ausência do ente querido; (3) há presença de 

sintomas cognitivos, emocionais e comportamentais: experimentar diariamente ou em nível 

disruptivo, pelo menos cinco dos sintomas: confusão em relação ao seu próprio papel na vida, 

sensação de que não sabe quem é, dificuldade em aceitar a perda, evitação em recordar a 

realidade da perda, dificuldade em confiar nas pessoas depois da morte do ente querido, 

dificuldade em continuar a vida, reconhecer que está emocionalmente entorpecido, sentir que 

a vida não é mais satisfatória ou está vazia, experimentar choque, vazio e confusão diante da 

perda. (4) O diagnóstico não deve ser realizado antes de seis meses, após o evento; (5) 

Disfunção social e ocupacional ou em outras áreas importantes da vida. Deve-se excluir se a 

perturbação está relacionada com consumo de substâncias ou outras condições clínicas, ou 

ainda, por Transtorno Depressivo Maior, de Ansiedade ou Estresse Pós-traumático (Franco, 

2016).  

 Entre os aspectos que podem complicar o processo de luto estão a negação e a 

repressão ligadas à perda e à dor, fatores muito presentes em algumas culturas em que não se 

permite expressá-la. As distorções que impossibilitam a expressão do luto, seja a inibição ou o 

adiamento, também podem comprometer o processo de sua elaboração (Kovács, 2003, 2008). 
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 Diversos fatores podem contribuir para uma reação adaptada e que não necessita de 

intervenção: a presença de suporte social, o contexto da morte, os antecedentes 

psicopatológicos do enlutado, estilos de vida, contexto cultural, religioso e espiritual, tanto 

podem contribuir para uma reação favorável, como estes sendo ausentes ou de gravidade 

intensa, podem evoluir para um luto complicado (Franco, 2016). A fragilidade da rede social 

pode ainda ser observada em alguns casos que as pessoas enlutadas podem vir a ser 

estigmatizadas pela sociedade, pois diante do enfrentamento de perdas se descobre que as 

pessoas de seu convívio ficam sem jeito e tensas diante de sua presença e, chegam a evitá-las. 

É mais comum que fiquem ao seu lado pessoas que já vivenciaram situação parecida: como se 

a viúva fosse, então, marcada pela morte, da mesma maneira que os coveiros (Parkes, 1998).  

  A privação é outro aspecto presente no processo de luto e o enlutado reage tanto à 

perda como à privação, esta última entendida como os “suprimentos” essenciais que eram 

providos pelo ente perdido, por isso o pesar é a reação à perda tanto do ente querido, quanto 

do que se perdeu com sua morte e a privação é a reação à solidão, por isso a morte de uma 

pessoa querida deixa um grande vazio, que pode ainda ser potencializado pela busca ao 

isolamento. Por outro lado, pode ocorrer de as perdas secundárias, a privação, a mudança de 

papéis e o estigma, ficarem de lado, visto que o pesar é uma reação tão forte que obscurece as 

outras fontes de dificuldade (Parkes, 1998). 

 O tipo de morte pode influenciar o processo de elaboração do luto, pois as perdas 

consideradas traumáticas como mortes repentinas e inesperadas, tais como as perdas 

múltiplas, mortes violentas ou de ação humana (acidentes, suicídios e homicídios), 

comparando-as com as perdas naturais (não traumáticas, como as decorrentes da velhice ou 

doenças crônicas) são consideradas fatores de risco. As mortes de filhos em acidentes de 

trânsito representam luto mais intenso nos pais e maiores sintomas de problemas de saúde e 

culpa. Aqueles que ainda moravam com os pais e tiveram a morte relacionada ao abuso de 

álcool ou problemas de relacionamento familiar, foram os que os pais tiveram mais 

dificuldades para elaboração do luto. Mais difícil ainda quando a morte for dolorosa, 

postergando o sofrimento ou se testemunhada pelo enlutado (Parkes, 1998). 

 Com a atualização do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais- DSM V 

(APA, 2014), a nova classificação americana para os transtornos mentais recebeu diversas 

críticas e entre elas, uma impacta diretamente no que se refere às pessoas enlutadas: foram 

acrescentadas notas explicativas para diferenciar luto de transtornos depressivos. No DSM IV 

(APA, 2002), ao ser descrito o Episódio Depressivo Maior (EDM), um dos critérios de 

exclusão era pacientes que estavam em situação de luto recente. Desta forma, era necessário 
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avaliar se o prejuízo funcional, sentimentos de menos valia, retardo psicomotor, alguns 

sintomas psicóticos ou ideação suicida não seriam decorrentes do luto, uma vez que, segundo 

o manual, em até dois meses esses sintomas persistiriam após a perda.  

Na revisão o EDM passou a incluir em seu critério pacientes que apresentam cinco ou 

mais sintomas, incluindo humor deprimido, desinteresse e diminuição do prazer a maior parte 

do dia, entre os outros temos perda ou ganho de peso sem intenção, insônia ou hipersônia 

diária, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade 

ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar ou concentrar-se e pensamentos 

recorrentes de morte. No manual, embora se considere que tais sintomas possam ser 

encontrados em diversos quadros, inclusive no luto, a justificativa para tal é a de que 

pacientes que estejam em situação de grave sofrimento psíquico recebam os devidos cuidados, 

no entanto, deve-se atentar quanto à patologização de um processo como o luto, que apesar de 

complexo é normal. 

Na seção de “Condições para estudos posteriores” do DSM V (APA, 2014) onde são 

apresentados conjuntos de critérios a serem incluídos futuramente no manual diagnóstico 

encontra-se o “Transtorno do Luto Complexo Persistente”. Nos critérios propostos no manual 

estão (A) experiência de morte de parente ou ente querido, em que os sintomas persistam por, 

pelo menos, (B) um ano para adultos e seis meses no caso de crianças. Seus sintomas são: 

saudade persistente do falecido, intenso pesar e dor emocional diante da morte, preocupação 

com o falecido e preocupação com a circunstância da morte.  

Da ocasião da morte (C), pelo menos seis sintomas em graus significativos na maioria 

dos dias no que se refere aos sentimentos diante da morte e o impacto /perturbação social em 

um ano para adultos e seis meses para crianças em relação ao: Sentimento reativo à morte, 

compreendido por dificuldades em aceitar a morte, experimentar incredulidade ou 

entorpecimento quanto à perda, dificuldades em memórias positivas, amargura ou raiva 

relacionada à perda e evitação de lugares que lembre o falecido e Perturbação social / da 

identidade, descrito pelo desejo de morrer e de estar com o falecido, dificuldade em confiar 

em outras pessoas, sentir-se sozinho, confusão quanto ao próprio papel na vida ou diminuição 

do senso da identidade, dificuldade em planejar o futuro. A perturbação causa sofrimento ou 

prejuízo no funcionamento social (D), desde que a reação seja desproporcional ou 

inconsistente com as normas culturais, religiosas ou de acordo com a idade (E). Devendo ser 

especificado se trata de luto traumático (morte violenta: suicídio ou homicídio), conforme 

destaca o DSM-V (APA, 2014). 



34 
 

A necessidade de incluir o luto em um manual diagnóstico, ao mesmo tempo em que 

revela a importância que os estudos sobre o tema têm recebido, exige cautela para que o luto 

complicado não seja confinado a apenas uma síndrome, já que as dimensões da perda e do 

luto são bem complexas. Há quem defenda que o luto é complicado porque o processo é 

difícil e não há apenas uma única forma de se apresentar. O luto pode ser decorrente de 

mortes, mas não está limitado a ela, bem como não está restrito a perda de parentes ou 

amigos. O sofrimento deve ser interpretado como derivado de separação, de mudança 

significativa de alguém ou algo a que se está vinculado. Os diagnósticos pautados no DSM-V 

devem ser realizados com cautela e precedidos de uma avaliação psicossocial completa, o que 

leva a questionamentos acerca de sua inclusão (Randó et al., 2012).  

Tanto a morte quanto os mortos são negados pela sociedade, não é de bom tom falar 

sobre a morte, parece que ela é um tabu, assim como era vista a sexualidade. As pessoas não 

sabem o que fazer, esperam que a morte ocorra rápido, desejam retomar logo as suas 

atividades, como se nada tivesse ocorrido. Amigos e conhecidos evitam falar com os 

enlutados ou tocar no nome do falecido e as reações hipomaníacas parecem comuns, pois 

muitas vezes num velório as reações são dissociadas e, não é raro, que se tornem um festival 

de piadas ou funerais que se assemelham a eventos sofisticados. Essa negação faz com que 

fiquemos indiferentes a situações de torturas, esquadrões da morte ou de violência 

sistemática, e leva a um problema extremamente sério que é a má elaboração do luto 

(Cassorla, 1991a).  

A morte inesperada tende a provocar maiores conflitos psíquicos, pois geralmente o 

choque e o estresse que ocorrem no momento da notícia podem ser superior ao esperado. A 

reação frente à notícia inesperada pode indicar maiores dificuldades no primeiro ano a ser 

vivido, choro mais intenso e autoacusações (Carnaúba, Pellizari, & Cunha, 2016). Dentre as 

mortes inesperadas, as que ocorrem por acidentes de trânsito e suas repercussões merecem 

destaque especial neste estudo. 

 

3.1 Luto e trânsito 

 

 Ainda são poucos os estudos sobre os efeitos em familiares que perderam entes 

queridos em acidentes de trânsito, embora sejam previstas consequências negativas em pais 

que perderam seus filhos subitamente, como depressão, riscos sociais e psicológico, seus 

impactos ainda são subestimados. Não se espera que pais enterrem filhos, visto que a ordem 

natural é o contrário. O tipo de morte, causa e forma, tem significado para o enlutado e no 
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caso de acidentes, por ser violenta, não natural e inesperada, considera-se agravante para o 

entendimento e assimilação da perda. Em relação aos acidentes de trânsito, a culpa sentida 

pelos pais é presente em cerca de 78% dos casos, perdendo apenas para situações de perda por 

suicídio em que a culpa é registrada em 95%. A culpa presente nos acidentes de trânsito, em 

parte, está dirigida ao enlutado em relação ao que poderia ter feito para evitar o acidente, o 

que fez ou que deveria ter sido feito no passado. A culpa também pode ser direcionada para 

outras pessoas, como o responsável pelo acidente direta ou indiretamente, alguém que 

chamou o filho para sair, ou que estava conduzindo o veículo, que havia bebido, entre outros 

(Rangel, 2012). 

Em um estudo feito no Canadá, analisou-se a saúde de pais (n=1.281) que perderam 

seus filhos (luto parental) em acidentes automobilísticos no período de 1996 a 2008, 

comparados com outros pais com características semelhantes, mas que não enfrentaram tal 

perda e que serviram como grupo controle. A partir da análise dos registros de saúde, 

observou-se que nos dois anos anteriores à morte, os grupos não diferiam entre si, no entanto, 

analisando os registros em até dois anos após a morte do filho, verificou-se que a prevalência 

de depressão quase triplicou (variou de 10,9% para 31,3%) e os transtornos de ansiedade 

aumentaram consideravelmente (45%). A idade média do filho perdido foi de 27 anos e, em 

quase um quarto das mortes, as vítimas tinham menos de 19 anos. Outros dados chamam a 

atenção, embora não foram significativos, percebeu-se aumentos em distúrbios físicos como 

câncer e hipertensão, rupturas conjugais e aumentos em visitas médicas. Os achados 

evidenciam a vulnerabilidade do luto parental e justifica a necessidade de suporte e 

tratamento, visto os efeitos deletérios consideráveis após a ocorrência da perda. Deve-se 

destacar ainda que os diagnósticos, principalmente os de saúde mental, podem estar 

subestimados, pois foram feitos a partir da busca por ajuda, o que sugere que estes números 

sejam ainda maiores (Bolton, Au, Wald, Chateau, Martens, Leslie, Enns, & Sareen, 2014). 

 A perda de um filho em acidente de trânsito tem demonstrando ser bem impactante e 

possui alguns fatores convergentes com a perda de filhos que cometeram suicídio. Ao analisar 

o luto parental por situações de suicídio ou com perdas em acidentes de trânsito, observou-se 

que 19,8% e 28,4% tinham menos de 19 anos respectivamente. No primeiro grupo, os pais 

apresentaram risco maior que o dobro para depressão, aumento em 40% da taxa de ansiedade 

e em 60% da taxa de experimentar algum transtorno mental. No entanto, há poucas diferenças 

entre os grupos: em pais sobreviventes, que é o nome que se dá àqueles que perdem entes 

queridos por suicídio, antes da morte do filho apresentavam taxas maiores de depressão 

(14,9%), comparado com pais que perderiam seus filhos por AT (11,1%). Após a perda, as 
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taxas foram de 30,5% e 31% respectivamente, o que indica que no caso do luto parental por 

AT os pais tiveram um aumento em 19,9% das taxas de depressão, enquanto que no grupo de 

sobreviventes aumentaram em 15,9%. Esses dados sugerem que os pais que vivenciaram a 

perda de filhos por suicídio apresentavam maior vulnerabilidade antes do evento da morte e, 

mesmo que ambas as situações de perda sejam violentas e não natural, no caso dos AT 

ocorreram sem aviso prévio, enquanto que por suicídio, poderiam ter tido algum alerta, o que 

pode estar relacionado ao aumento da taxa de depressão em AT (Bolton et al., 2013).  

Conforme citado anteriormente, há lutos com reação adaptada, mas há enlutados que 

podem necessitar de auxílio psicológico para vivenciar esse processo (Carnaúba et al., 2016). 

Situações como a falta de apoio social ou de suporte adequado pelos profissionais da saúde, 

também dificultam a validação da dor pela perda, o que aumenta a sensação de estar sozinho 

diante de um momento tão doloroso. A falta de suporte adequado também pode levar o 

enlutado a se magoar com a sociedade que não consegue ampará-lo, não entende sua dor e 

não permite seu sofrimento (Rangel, 2012). 

A falta de suporte adequado pode ser evidenciada em situações em que não há 

fatalidade no acidente. Rahman e De Souza (2014) apresentam um caso de uma mãe que 

acompanhou o atendimento de seu filho de 10 anos que sofrera um acidente de trânsito e que 

após os atendimentos iniciais permaneceria no hospital, mas que estava fora de perigo de 

morrer, embora tinha tido um importante trauma craniano. Diante do estado do filho, a mãe 

demonstrou grande ansiedade e apreensão se ele voltaria a ser como antes e como seria seu 

futuro após o acidente. Embora as enfermeiras tranquilizassem a mãe sobre o estado do filho, 

não conseguiram compreender a dor que ela estava enfrentando, pareciam exigir-lhe que 

estivesse feliz, já que seu filho estava fora de perigo e não conseguiam validar o sofrimento e 

as angústias sentidas pela mãe naquela ocasião. Possibilitar que a mãe pudesse se expressar e 

reconhecer a presença de sentimentos tão ambivalentes como o medo, a tristeza e a felicidade, 

seriam fundamentais para auxiliar no resgate da esperança e na forma de enfrentamento do 

acidente. Talvez as dificuldades sentidas pela equipe de saúde estavam atreladas a frequência 

com que recebem ocorrências de acidentes, muitos considerados graves, por isso a 

importância da empatia e em validar o sofrimento do outro. 

 A perda em um acidente de trânsito não impacta apenas nos pais. Em um estudo 

com 11 alunos de enfermagem que perderam um colega de classe em Taiwan, observou-se 

que a perda súbita de um amigo durante a juventude foi identificada como fator de risco para 

o desenvolvimento do sofrimento. Como a morte é considerada um tabu na tradição chinesa, 

buscou-se descrever a experiência de dor de estudantes de enfermagem, explorando 
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percepções deles sobre o evento. Após a análise das entrevistas, quatro categorias foram 

levantadas: (a) ansiedade mórbida; (b) desamparo após a morte; (c) medo do 

desaparecimento; e (d) pensar em seu próprio futuro. Também foi observada a dificuldade em 

pedir ajuda para falar sobre morte, dado que, embora possuíssem conhecimento teórico, a 

internalização destes aspectos sugere a necessidade de apoio, principalmente porque há uma 

grande dificuldade cultural para se expressar sobre morte, o que pode favorecer o 

desenvolvimento de estratégias desadaptadas, como distanciamento emocional (Jiang, Chou, 

& Tsai, 2006). 
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4 Psicoterapia Breve  

 

As psicoterapias breves surgem como uma tentativa de oferecer auxílio psicológico a 

uma população cada vez mais crescente, seja nos serviços hospitalares, centros de saúde e 

instituições públicas ou privadas. As intervenções de curto prazo permitiram ampliar a 

assistência oferecida, contrapondo-se aos limites das técnicas de longo prazo, como questões 

de ordem econômica, motivação, formação extensa e onerosa dos terapeutas, que restringia o 

acesso de pacientes. Desta maneira, os objetivos passavam então a centrar na superação de 

sintomas ou incidentes agudos, ou ainda perturbações atuais como necessidades urgentes para 

os atendimentos (Braier, 1997). 

Fatores como o despreparo de psicoterapeutas para trazer contribuições significativas à 

população que necessitava de ajuda e a demanda de pessoas para atendimento, muito maior do 

que o número de vagas oferecidas, implicavam na necessidade de reavaliar as práticas até 

então estabelecidas.  Uma das alternativas para resolver tal problema, seria oferecer medidas 

de educação e reorganização social, no contexto da prevenção primária, no entanto, não se 

tratava de medida tão simples de ser implantada. Os modelos de terapia que consideravam 

como válida, a prolongada elaboração de ansiedades profundas apresentava vieses, pois além 

das questões econômicas, não se aplicavam a grandes populações, selecionavam pacientes, 

excluindo outros, e seus efeitos colaterais eram o aumento das filas de esperas e, como 

consequência, observava-se alta taxas de abandono e aumento da cronicidade dos transtornos 

(Malan, 1981) 

 Gilliéron (2004) chama a atenção para as tentativas de encurtar os tratamentos, 

quando justamente seu prolongamento era algo cada vez mais marcante, embora os 

tratamentos realizados por Freud fossem, em sua maioria, bem curtos, de meses a um ano e 

meio, bem como casos de uma única sessão. No entanto, o prolongamento dos trabalhos, 

como descreve Malan (1981), se justificou por conta da resistência apresentada, da 

sobredeterminação, necessidade de perlaboração, necessidade de conhecer as raízes da 

neurose vinculadas à primeira infância, neurose de transferência e dependências instauradas.  

O sucesso das terapias de curto prazo no atendimento às necessidades já citadas revela 

a necessidade de denominar a nova técnica. Os diversos nomes recebidos sugerem as 

tentativas de caracterizá-las, no entanto, geraram também inúmeras confusões. A mais 

difundida, a psicoterapia breve, é considerada como denominação inadequada, visto que a 
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brevidade está mais atrelada com a comparação com o método psicanalítico e é breve na visão 

do terapeuta, o que não o é, necessariamente, para o paciente. Outro fator complicador para 

este termo refere-se à duração que pode ser prolongada, mas as metas limitadas, o que 

obviamente a distingue de outros modelos; Psicoterapia de tempo limitado denota a brevidade 

do tempo, mas também fixa o término para o tratamento, não é algo constante nesses 

tratamentos; Psicoterapia de objetivos limitados seria um nome mais apropriado, pois não se 

refere apenas à questão temporal, mas sim às metas estabelecidas, como focalização de 

conflitos (Braier, 1997). 

Knobel (1986) considera que os avanços dos estudos em Psicanálise permitiram o 

desenvolvimento de uma psicoterapia psicanalítica e, posteriormente de uma psicoterapia 

breve de orientação psicanalítica, termo preferido por Braier (1997), a partir da riqueza de 

conhecimentos estabelecidos e a necessidade sócio-político-econômica. Trata-se, portanto, de 

entender uma linha de trabalho que leva em consideração os aspectos inconscientes e a 

possibilidade de resolução de conflitos que leva o indivíduo e outros a sofrer.  

Braier (1997) apoiando-se em Bellak, Small e Malan, considera para o estudo de uma 

técnica breve de base psicanalítica, três aspectos fundamentais: os fins terapêuticos, a 

temporalidade e a técnica. As metas são reduzidas e mais modestas, atende-se necessidades 

imediatas, isto é, a capacidade de desenvolvimento e de usar isso em novas situações; a 

solução de problemas imediatos e alívio dos sintomas, de preferência, devem corresponder à 

obtenção de insight; o terapeuta ocupa um lugar de clarificar e resolver (ainda que de forma 

parcial) parte da patologia do paciente. 

  Neste estudo, dentre as diversas modalidades de psicoterapia breve, enfocaremos a 

Psicoterapia Breve Operacionalizada proposta por Ryad Simon (1996, 2011).  

 

4.1 Psicoterapia Breve Operacionalizada – PBO 

 

 A partir do desenvolvimento da Escala Adaptativa Diagnóstica Operacionalizada – 

EDAO proposta por Ryad Simon na ocasião de seu trabalho no Setor de Saúde Mental dos 

Alunos, chegou-se ao desenvolvimento tanto de uma técnica de avaliação da adaptação como 

de intervenção (Simon, 1996, 2011). 

  Simon (1989) define a adaptação como ponto central de sua teoria e considera que é 

o que separa os indivíduos vivos dos não vivos, já que a adaptação é “o conjunto de respostas 
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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” (p.14). Desta 

maneira, podemos afirmar que se refere à maneira como o indivíduo maneja as exigências 

internas e externas na resolução de conflitos. 

 A partir da compreensão do dinamismo psíquico em setores, Afetivo-Relacional (A-

R), Produtivo (Pr), Orgânico (Or) e Sócio-Cultural (S-C), é possível compreender o grau de 

adaptação do indivíduo. O setor Afetivo-Relacional refere-se às relações inter e intrapessoais, 

sentimentos e ações; o Produtivo diz respeito às ações, atitudes e sentimentos frente ao 

trabalho e estudo; o Sócio-Cultural reflete as ações, atitudes e sentimentos voltados à 

comunidade, valores e organização social e o setor Orgânico, compreende o funcionamento 

físico do organismo, bem como seu autocuidado, hábitos de higiene, sexo e indumentária 

(Simon, 2011).  

 A importância do setor Afetivo-Relacional na avaliação representa a articulação 

mais importante e influente entre os outros setores, podendo inclusive, influenciá-los tanto 

positiva quanto negativamente, mas também ser influenciado pelos outros setores. De maneira 

positiva o A-R contribuiria para favorecer as relações interpessoais (A-R), aumentaria a 

disposição para o trabalho (Pr), estenderia a participação social e cultural (S-C) e expandiria 

as reações vitais (Or). Os aspectos negativos de A-R são os sentimentos restritivos e 

depressivos, dificuldade para estabelecer as relações interpessoais (A-R), redução da 

disposição para o trabalho (Pr), restrição da participação social (S-C) e diminuição das 

reações vitais (Or) (Simon, 1996).  

 Para o emprego da EDAO e da Psicoterapia Breve Operacionalizada - PBO, Simon 

(1996, 2011) destaca a necessidade de realizar uma boa entrevista, a fim do levantamento da 

queixa, e também da história pregressa do indivíduo, por meio da anamnese e, por fim, 

identificar outras áreas nas quais possam haver soluções inadequadas que estejam 

comprometendo a adaptação do indivíduo.  

 De tempos em tempos transformações ocorrem na vida das pessoas e podem levar a 

mudanças de comportamentos, inclusive Erikson (1976) já descrevera as crises por 

desenvolvimento e as crises acidentais. Em diferentes fases na vida há transtornos afetivos e 

cognitivos, chamadas por ele de crises de desenvolvimento, em que a personalidade vai se 

estruturando a partir do momento em que o ego se adapta em relação aos seus sucessos e 

fracassos. Nestas fases há pressões internas e do ambiente, nas quais as resoluções podem ser 
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positivas (virtude), indicando ego saudável e fortalecido, ou resoluções negativas (fracasso), 

denotando ego fragilizado por indicar desajuste e sentimentos de inadequação. As crises 

acidentais, são as que ocorrem de forma inesperada, como doenças, morte, ganho, enfim, os 

“acidentes da vida” (Simon & Yamamoto, 2008).  

 Pacientes que sofriam de algum transtorno mental ou vivenciavam mudanças 

significativas haviam experimentado algum período de crise. Esse episódio era sentido pelo 

indivíduo como grande perturbação psicológica, que em si não se configura um distúrbio e 

sim um momento de grande esforço para adaptar-se frente à nova situação (morte de um ente 

querido, perda de emprego, doença, acidente, cirurgia, etc.). Ao examinar a história de vida 

desses pacientes, identificou-se que lidaram com seus problemas de maneira desajustada e 

parecem ter saído da crise menos saudável, quando comparado ao período anterior e, em 

alguns casos, períodos sucessivos de crise parecem ter relação com a progressão e 

agravamento da doença mental e os que tiveram experiências bem-sucedidas de 

enfrentamento de crises parecem ter o agravamento retardado. Desta forma, a concepção de 

crise apresenta caráter transitório e oferece ao indivíduo a possibilidade de crescimento de 

personalidade ou de aumento da vulnerabilidade de distúrbio mental, o desfecho dependerá da 

maneira como o indivíduo controlará a tensão gerada (Caplan, 1964/1980).  

 O que contribui para que a crise apareça é o desequilíbrio entre a dificuldade e 

importância do problema e os recursos disponíveis para solucioná-lo. Como fatores que 

influenciam a resolução da crise estão as experiências anteriores que podem estar relacionadas 

às atuais e a qualidade da solução, a percepção de que a situação de crise depende da 

personalidade e da cultura, influência da família e o acesso a profissionais capazes de oferecer 

algum tipo de assistência (Caplan, 1964/1980).  

 Simon (1989) aprecia as considerações de Caplan (1964/1980), mas discorda em 

relação aos problemas habituais e críticos por diferenças qualitativas. Estima-se que, na 

situação de crise, o indivíduo se vê diante de uma situação nova e essencialmente 

transformadora (presente na teoria de Caplan), mas um novo padrão de resolução não viria da 

somatória de experiências anteriores, pois segundo Simon (1989) a experiência é única e 

intransferível e o novo pressupõe um processo criativo. O risco de soluções pedagógicas está 

presente no fato de que se coloca em segundo plano o aspecto afetivo, e o autoconhecimento 

não é transmitido de maneira pedagógica.  



42 
 

  O conceito de crise pode ser compreendido como um acontecimento novo e 

imprevisto, emocionalmente significativo, provocado por uma perda (ou ameaça de perda) ou 

de ganho (ou expectativa de ganho), que exigirá do indivíduo solução visando a manutenção 

ou aumento da eficácia adaptativa ou, se a resolução não for adequada, haverá regressão ou 

prejuízo da eficácia (Simon, 1989).  

Nas crises por perda, diante do sentimento de culpa e dos sintomas depressivos, 

podem ocorrer reações de autoagressão (mutilação pessoal, material ou situacional, incluindo 

o suicídio) ou projeção da culpa em alguém menos resistente. Nas crises por ganhos, os riscos 

são de fuga direta ou indireta (provocar a demissão, auto boicote inconsciente) ou atitudes 

arrogantes ou vorazes (Simon, 1998). 

 Uma crise emocional é um evento de grande importância e exige uma solução. 

Quando esta é adequada a adaptação será eficaz, e possibilita o amadurecimento e o 

desenvolvimento pessoal, porém se a solução não for adequada, podem surgir perturbações 

emocionais ou distúrbios, o que configura adaptação ineficaz que pode variar de leve a grave 

(Simon & Yamamoto, 2008).  

Uma das possibilidades para auxiliar o indivíduo nas situações de crise é a 

Psicoterapia Breve Operacionalizada – PBO, que pode ser estruturada a partir da compreensão 

da crise e do grau de adaptação do indivíduo, obtida por meio de entrevistas clínicas 

preventivas avaliadas pela EDAO. Os objetivos da PBO se direcionam para a superação de 

soluções inadequadas para situações-problema existentes, bem como para compreender o 

dinamismo psíquico que sustenta as soluções inadequadas, e a atividade do terapeuta também 

está direcionada às situações-problemas e como estas interagem com os setores adaptativos. 

Embora dependendo das fixações nos estágios evolutivos e diante da indicação de evoluções 

mais maduras, que seriam possibilitadas pela psicoterapia psicanalítica, com o intuito de 

reestruturar a personalidade alcançando camadas mais profundas do psiquismo. A PBO pode 

ser útil para auxiliar na resolução de problemas atuais ou quando o paciente não está disposto 

/ motivado para tratamento de longo prazo. Mesmo que a PBO não tenha a pretensão de 

atingir mudanças estruturais na personalidade, seus ganhos são valiosos para o paciente 

(Simon, 1996, 2011).  

A PBO pode auxiliar tanto em situações de crise por perda (ou expectativa de) quanto 

por aquisição (ou expectativa de). Nas situações por perda, seus objetivos seriam auxiliar na 

elaboração da culpa, favorecer a aceitação da perda, com o intuito de estimular o interesse por 
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seu universo pessoal e situações do mundo externo, comprometido pela perda experimentada. 

Em situações de aquisição, favorecer a aceitação do ganho, desvencilhar-se de projetos 

pretensiosos que podem estar estimulados pela arrogância, inveja ou voracidade. Se for o 

caso, mostrar ao paciente possibilidades de renunciar ao ganho ao descobrir os riscos 

impostos pela voracidade e narcisismo ou a superar seus sentimentos de inferioridade, 

inadequação e insegurança frente ao novo, bem como compreender realisticamente seus 

recursos e limitações (Simon, 1998, 2011). 

Outra diferença importante na PBO é a atividade do terapeuta que é sempre diretiva, 

na qual evita-se associações livres prolongadas e, se opta de acordo com a necessidade por 

recursos suportivos (sugestão, reasseguramento, orientação e catarse, por exemplo), bem 

como a noção de cotransferência, termo criado pelo autor para designar a transferência que 

ocorre com outras pessoas que não o terapeuta (Simon, 2011). 

 Além da resolução de conflitos, a PBO busca auxiliar na resolução de situação-

problema, que é mais do que uma simples questão que necessita de resolução, mas um amplo 

desafio que envolve a percepção de variáveis que coexistem e interagem simultaneamente, 

levando o indivíduo a buscar uma resposta, não é viável adiar indefinidamente a resolução de 

tal situação. Uma solução, mesmo que frustrante e conflitiva, evitaria uma crise adaptativa 

(Simon, 2011).  

 Simon (2011) propõe que a PBO tenha no máximo 12 sessões, pois acima disso o 

autor não entende como psicoterapia breve. Os casos de crise adaptativa ou de pacientes que 

apresentam várias situações-problema atuais, recebem indicação do número máximo e, no 

caso do paciente desejar aprofundar o entendimento destas situações-problema ou investigar 

as raízes inconscientes, poderá ser encaminhado para dar continuidade em uma psicoterapia 

psicanalítica, sem prazo para terminar. Situações específicas e menos complexas podem ser 

planejadas num número menor de sessões, de quatro a oito, no entanto, o estabelecimento do 

número de sessões deve seguir parâmetros rígidos, levando-se em consideração o bom senso e 

a experiência do terapeuta. 

Antes de planejar a PBO, avaliar o conteúdo das entrevistas diagnósticas é 

fundamental para compreender as soluções empregadas pelo indivíduo e analisar as situações-

problema. Verificar como os fatores se apresentam, compreendidos pela concepção genérica 

dos fatos, pela maneira como interagem com o ego e de que forma influenciam na adequação. 

São eles: fatores internos (f/i) que compreendem o mundo mental, a estrutura psíquica e seu 
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dinamismo psicológico e o setor Orgânico; fatores tensionais (f/t) que apontam as pressões 

suscitadas pelas necessidades, desejos e emoções no relacionamento interpessoal e nas 

relações intrapsíquicas do self com os objetos internos (bem como o A-R); os fatores 

defensivos (f/d) que dizem respeito ao conjunto de defesas psíquicas e seus mecanismos 

(incluídos no A-R); os fatores objetais (f/Oi) que se referem às relações dos objetos internos 

entre si e o ego; os fatores orgânicos (f/Or) que compreendem a integridade anatômica e 

funcional do organismo como pressão arterial, glicemia, sono, alimentação, sexo etc.; os 

fatores externos (f/e) que são todas as situações objetais que são significativas para o sujeito. 

Incluem os aspectos ambientais dos setores S-C e Pr., além das características reais das 

pessoas que estão envolvidas nas relações interpessoais (A-R), quando analisados 

individualmente, observam-se como sendo benéficos (f/Oe +) ou prejudiciais (f/Oe-) às 

situações problemas (Gebara, 2011; Simon, 2011). 

 A interação entre os setores da adaptação possibilita compreender a situação-

problema nuclear e as situações-problema consequentes, isto é, derivadas da nuclear. Em 

alguns casos, se o paciente é auxiliado a encontrar uma solução adequada para a situação-

problema nuclear, os outros conflitos derivados dela se resolvem espontaneamente (Gebara, 

2011).  

A PBO baseia-se na interpretação teorizada (Gebara, 2003; Simon, 2011) que se apoia 

na história analítica para reconstruir a história do paciente, a partir dos dados coletados nas 

entrevistas e para formular as interpretações. O terapeuta precisa compreender muito bem os 

dinamismos inconscientes do paciente que se relacionam com a atual situação-problema. 

Funcionam ainda como uma aproximação com a verdade e como a recordação de um 

conteúdo reprimido (Gebara, 2011). Nas interpretações teorizadas, se emparelha passado e 

presente, confrontam-se as identificações, analogias e relações simbólicas. Preconiza-se que a 

PBO é realizada uma vez por semana, em até 12 sessões (Simon, 2011).  

 A interpretação teorizada não se dá como uma construção em análise preconizada 

por Freud (1937/1975), em que há uma inferência sobre o passado do paciente a partir do 

abundante material emergido nas sessões e por meio destes se constrói uma conjectura sobre o 

que provocou o impacto emocional e que fora reprimido, para tal o próprio paciente realiza as 

associações. Na PBO se emparelha presente e passado, confronta-se o conteúdo trazido, as 

identificações e relações com base no material fornecido nas entrevistas nos setores A-R, Pr, 

Or e S-C e os graus de adaptação. O trabalho do terapeuta na PBO é mais ativo, não permite 
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que o paciente divague nem associe tão livremente, força-o a se deparar com as situações de 

conflitos e angústias entre seu passado e presente (Simon, 2011). 

Em se tratando da transferência na PBO, quando há o estabelecimento de uma 

transferência positiva, é bem possível que o paciente aceite a interpretação, que a bem da 

verdade, não produz efeitos de uma vez, sendo necessário ser mostrada ao paciente em 

diversos momentos no material coletado. O ponto de urgência a ser trabalhado é sempre nas 

relações do paciente com pessoas de seu meio vital (cotransferência), pois estão na base das 

soluções inadequadas. A transferência positiva não necessita ser interpretada, mas a negativa 

deve ser abordada tão logo ocorra, visto que pode comprometer o sucesso da PBO. A 

cotransferência e a transferência são consideradas em três dimensões: objeto, espaço e tempo. 

No que se refere ao objeto, este, tanto pode ser o terapeuta (transferência), ou outra pessoa 

significativa da vida do paciente (cotransferência). O espaço pode ser o aqui com o terapeuta 

ou lá, com esta outra pessoa. O tempo e o espaço são possíveis pela emoção, que permite o 

agora (Simon, 2011). 

Os resultados da PBO têm sido satisfatórios, demonstrando sua eficácia em diversas 

situações. Gebara, Rosa, Simon e Yamamoto (2004) investigaram a eficácia da interpretação 

teorizada em 10 pacientes atendidos em PBO, e todos os pacientes demonstraram melhora e 

evolução da eficácia adaptativa avaliada pela EDAO, com exceção de uma paciente que 

permaneceu no mesmo grupo adaptativo, mas saiu da situação de crise. As interpretações 

teorizadas concentraram-se em três níveis: (1) construção da subjetividade do paciente, 

possibilitando ampliar a compreensão da sua dinâmica interna, relações objetais e do self; (2) 

construção da intersubjetividade que se refere às relações bipessoais, incluindo a transferência 

e a contratransferência e (3) construção social que, por meio da comunicação social, favorece 

que o paciente compartilhe seu mundo subjetivo com os outros e se torne uma pessoa inteira. 

As situações concentravam-se no setor A-R e os efeitos do processo terapêutico indicaram 

que houve favorecimento no enfrentamento da crise e após seis meses os resultados 

alcançados demonstraram-se estáveis.  

A utilização da PBO em um estudo de caso de uma paciente idosa, que após um 

problema físico passou a fazer uso de cadeira de rodas, impactou sua vivência após a perda 

principal da mobilidade e os desdobramentos de sua condição atual, como prejuízo de sua 

autonomia, necessidade de cuidados de terceiros. A paciente apresentava reações agressivas 

com seus cuidadores e familiares, provocadas pela fantasia de onipotência e autossuficiência, 

que comprometeram, e muito, sua condição psíquica. Os resultados evidenciaram que a PBO 
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possibilitou lidar com as perdas por meio de interpretações suportivas, em que foi possível 

fortalecer a condição atual da paciente (Altman, Yamamoto, & Tardivo, 2007).  

 Outro caso atendido em PBO que se refere a perda, também pareceu ser viável. No 

atendimento em 12 sessões, em que as dificuldades da paciente estavam relacionadas à crise 

por expectativa de perda, os temores eram em relação à separação de seu par romântico e os 

ciúmes sentidos diante da negativa do parceiro em assumir o envolvimento amoroso 

publicamente. A paciente revelava intensa insegurança e medo de perdê-lo. Os resultados 

alcançados por meio da PBO possibilitaram que fosse desenvolvido seu autocontrole, a fim de 

não se precipitar em situações destrutivas, a ansiedade cedeu e permitiu espaço para a 

segurança e confiabilidade no relacionamento (Younes, Lessa, Yamamoto, Coriac, & Ditzz, 

2010).  

 Em um estudo sobre os efeitos do atendimento em PBO em 17 pacientes em 

tratamento oncológico de câncer de mama, buscou-se averiguar os efeitos da técnica nas 

situações-problema e a eficiência da PBO nas situações de crise adaptativa. Após as pacientes 

serem avaliadas pela EDAO, destacou-se que a maioria estava em adaptação ineficaz severa 

ou grave (70,5%) e em crise adaptativa por perda (41,2%), sendo o setor Or mais 

comprometido, seguido do AR. A situação problema enfrentada era o tratamento oncológico e 

o adoecimento. Após a PBO, que variou de 4 a 10 sessões, a avaliação final indicou que 

82,4% das pacientes demonstravam evolução do quadro adaptativo (Valentim, 2015).  

 Valente (2016), em sua tese de doutorado, verificou a aplicação da PBO como 

técnica para promoção da capacidade de simbolização em relação a questões significativas 

para a melhora no quadro de sintomas clínicos com duas pacientes com Síndrome do Intestino 

Irritável (SII). Com avaliação da dinâmica psíquica das pacientes por meio do Teste de 

Apercepção Temática (TAT), do Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado 

(SISDAO) e de um questionário para avaliação clínica da SII, a PBO foi planejada e realizada 

em 12 sessões, com reavaliação após seis meses. Os resultados indicaram que a partir do 

trabalho realizado, não só houve favorecimento na elaboração de estados emocionais em que 

as pacientes se encontravam, como também se observou melhora significativa do quadro 

clínico, amenizando as dores e reduzindo a frequência nas evacuações e sem crises. 

 Diante do exposto, observa-se que a Psicoterapia Breve Operacionalizada tem sido 

de grande valia no auxílio e adaptação de pacientes em diferentes contextos por ser uma 

modalidade que possui vantagens ao ser comparada com outras técnicas mais tradicionais, 
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pelo tempo empregado, custos e possibilitar a adesão do paciente, bem como o trabalho com 

situações-problema e com pacientes em crise. Desta maneira, busca-se contribuir com o 

estudo da PBO como técnica empregada em pacientes enlutados.  
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Objetivos  

 

Objetivo Geral: 

Avaliar e relacionar a evolução da eficácia adaptativa e dinâmica psíquica de 

enlutados por acidentes de trânsito atendidos em Psicoterapia Breve Operacionalizada (PBO).  

 

Objetivos específicos 

a) Avaliar a eficácia adaptativa de enlutados por acidentes de trânsito antes e depois da 

PBO; 

b) Avaliar a dinâmica psíquica de enlutados por acidentes de trânsito, antes e depois da 

PBO. 
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5 Método 

 

  Turato (2003) aponta que o termo “método” deriva do latim methodus e do grego 

μετηοδοσ (methodos), que significa caminho ou estrada pela qual se procura chegar a algo. O 

método científico é a maneira pela qual os pesquisadores constroem o conhecimento 

científico. Entre os diversos tipos de método será destacado aqui o método combinado 

(qualitativo e quase experimental). O método qualitativo, bastante empregado nas ciências 

humanas, implica em entender/interpretar o significado e sentidos que a pessoa dá aos 

fenômenos, por meio de técnicas como observações, entrevistas ou outros instrumentos que 

valorizam o contato pessoal e a experiência vivenciada. 

  Hyman (1967) destaca que a observação naturalista é “uma tentativa de examinar o 

comportamento dos organismos em seu estado natural” (p. 65) e o método clínico é uma 

variante do estudo natural, pois os dados provêm das observações de um terapeuta, no curso 

de entrevistas ou do tratamento de seus pacientes e a proposta é compreender o 

comportamento da maneira como ele ocorre. Suas vantagens encontram-se principalmente nas 

questões suscitadas que poderão servir a estudos posteriores.  

  O método clínico apresenta desvantagens quando comparado ao método científico 

no que se refere a replicabilidade de seus achados, mas também essa é sua vantagem. Vizzotto 

(2003) destaca que no método clínico evita-se impor limitações aos fenômenos observados. 

Com isso, é possível por meio da relação estabelecida entre observador e participante, 

apreender a estrutura e dinâmica do fenômeno observado em seu estado natural.  

 Para Campbell e Stanley (1979) os métodos quase-experimentais são viáveis quando 

não se é possível controles experimentais completos. Os estudos experimentais não provam 

uma teoria, mas deixam de rejeitar a teoria vitoriosa e, uma hipótese adequada é aquela que 

sobreviveu repetidas vezes a esse desafio. No entanto, métodos experimentais usualmente 

utilizam-se de grupos controles a fim de acompanhar o desempenho das variáveis em que não 

são expostos à variável de contraste, mas segundo Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1965) é 

possível usar apenas um grupo experimental, em que seus indivíduos “servem como seus 

próprios controles” (p.128). Desta maneira, para o presente projeto teremos apenas um grupo 

que será atendido em Psicoterapia Breve Operacionalizada e, ao serem avaliados antes e 

depois da intervenção, considera-se que servirão como seus próprios controles. 
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5.1 Participantes 

 

A amostra para este estudo foi selecionada por conveniência ou proposital de acordo 

com Turato (2003), visto que não haverá critérios estatísticos para a seleção dos pacientes. Gil 

(2008) descreve que a amostra de conveniência é aquela que o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, sendo frequentemente aplicada a estudos exploratórios e 

qualitativos. No entanto, Hulley et al. (2003) ressaltam a necessidade de se ter clareza quanto 

aos critérios de inclusão e de exclusão que definem o público alvo do estudo.  

Como critério de inclusão para a presente pesquisa, o participante independente de 

sexo, condição socioeconômica ou nível escolar, deveria ser familiar ou ter alguma ligação 

afetiva com a vítima fatal de acidente de trânsito. Como critério de exclusão, não foram 

permitidos participantes com idade inferior a 18 anos ou que não apresentassem, a princípio, 

condições cognitivas e psíquicas para participar do estudo. 

 Foram contatados 15 pacientes para participarem das entrevistas iniciais. Destes, 8 

pessoas não compareceram à entrevista inicial: uma porque gostaria de dar seu depoimento de 

como enfrentrou o luto pela perda do irmão, mas não tinha interesse em participar de 

atendimento psicológico; outras três mulheres que haviam perdido o filho, agendaram duas 

vezes, mas não compareceram; outro caso foi o de uma moça que perdeu seu noivo e buscou 

atendimento para ela e sua sogra (a mãe do rapaz), mas também desistiram sem dar uma 

justificativa; outra jovem havia perdido o namorado e teve sequelas físicas do acidente, mas 

alegou dificuldades de horários; uma perdeu o esposo, mas tinha interesse em indicar as filhas 

menores de 18 anos, visto que já se encontrava em atendimento psicológico.  

Das sete pessoas que compareceram à entrevista inicial, todas preencheram os critérios 

de inclusão e deram continuidade ao atendimento psicológico. Apenas uma paciente desistiu 

do atendimento alegando dificuldades em comparecer, devido às fortes dores na coluna e 

pernas, sequelas de dois acidentes sofridos (um há trinta anos em que ficou viúva e outro há 

dois anos em que faleceu sua nora). Mesmo sendo ofertado atendimento domiciliar à paciente, 

devido à sua dificuldade de locomoção e não ter como se deslocar de transporte público, a 

paciente optou por desistir. O estudo foi composto por 6 casos (conforme Tabela 5), descritos 

a seguir:  
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Tabela 1 – Características gerais dos participantes 

Caso Nome 

(fictício) 

Sexo Idade Estado 

civil 

Profissão Tempo 

luto 

Familiar Idade 

vítima 

1 Kamila1. F 30 Casada Adm. de 

Empresas 

2 meses Mãe  71 

2 Janaína1 F 42 Casada Professora 5 anos Filho 11 

3 Luiza1 F 30 Casada Enfermeira 6 meses Pai 68 

4 José1 M 38 Viúvo Securitário 2 anos Esposa 32 

5 Leila1 F 57 Separada Analista de 

Cobrança 

1 ano Filho 32 

6 Gabriela1 F 43 Divorciad

a 

Enfermeira 5 anos Irmão 29 

 

A Tabela 5 apresenta os dados demográficos dos participantes: predominantemente 

mulheres (83%), idade média de 40 anos (mínima de 30 e máxima de 57 anos), 83% possui 

nível universitário, duas (33%) pessoas perderam filho, duas (33%) pai ou mãe, uma (16%) 

pessoa perdeu a esposa e outra (16%) o irmão. Apenas um caso foi de atropelamento (16%), 

duas vítimas (33%) eram condutores (carro e moto) e o restante (66%) eram passageiros de 

automóvel. É sabido que uma (16%) das vítimas estava sem cinto de segurança e apenas um 

(16%) acidente foi colisão entre carro e moto. Dos participantes, dois (33%) eram os 

condutores dos veículos e relataram terem desmaiado/dormido ao volante. A idade média das 

vítimas era de 40,5 anos (mínima de 11 anos e máxima de 71) e maioria do sexo masculino 

(66%).  

 

5.2 Ambiente 

 

Os atendimentos foram realizados em ambiente privativo, livre de ruídos e em 

condições climáticas adequadas (temperatura, iluminação, entre outros), ocorreram em salas 

adequadas para tal finalidade em um serviço-escola de Psicologia, de uma universidade da 

cidade de São Paulo-SP, com as mesmas condições ambientais para a realização da atividade. 

 

5.3 Instrumentos e Técnicas  

 

5.3.1 Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado – SISDAO 

 

A Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada – EDAO foi desenvolvida por 

Ryad Simon (1989) a partir do trabalho do autor na Escola Paulista de Medicina em São 

Paulo, como estratégia para diagnosticar de maneira mais eficaz e breve os alunos do curso de 

                                                
1 Nomes fictícios para preservar a identidade dos participantes. 
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Medicina. A EDAO fundamenta-se no conceito de adaptação concebida como um processo 

definido como “o conjunto de respostas do organismo a situações que o modificam, 

permitindo a manutenção de sua organização (por mínima que seja) compatível com a vida” 

(p. 14). 

Com o objetivo de operacionalizar a avaliação da adaptação, Simon (1989) considerou 

o grau de adequação do conjunto de respostas dadas pelo indivíduo para satisfazer suas 

necessidades. A partir da adequação, o autor definiu três tipos de resposta, Adequada, Pouco 

adequada e Pouquíssimo adequada. A resposta adequada é aquela que resolve o problema, 

gera satisfação e não cria conflitos internos ou externos. A pouco adequada atende apenas 

um dos critérios essenciais em prejuízo aos outros, por exemplo: resolve o problema, mas 

causa novos conflitos internos ou externos; ou resolve o problema de acordo com os 

princípios da cultura e do sujeito, mas não gera satisfação. A pouquíssimo adequada é 

quando a solução encontrada é insatisfatória e gera conflitos internos ou externos. Se 

nenhuma solução é encontrada, considera-se que o indivíduo está em crise, que pode ser por 

ganho ou expectativa de ganho ou por perda, ou ameaça de perda.  

A adaptação é avaliada pelos Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado- 

SISDAO (Simon, 1991) por meio da entrevista com base nos quatro setores da vida humana, 

que são: Afetivo-Relacional (A-R) que se refere ao conjunto de sentimentos, ações e atitudes 

do indivíduo em relação à si e aos outros; Produtividade (Pr) que compreende as ações, 

atitudes e sentimentos frente ao trabalho de qualquer natureza; Sócio-Cultural (S-C) 

compreende as ações, atitudes e sentimentos diante dos recursos comunitários, organização 

social, costumes e valores culturais e Orgânico (Or) compreende o funcionamento físico e o 

estado anatômico do organismo, ou seja, suas ações, atitudes e sentimentos relativos ao 

próprio corpo, seus cuidados de higiene, sono, sexo, indumentária (Simon, 2011). 

  Inicialmente todos os setores eram avaliados e pontuados, posteriormente, de acordo 

com estudos e pesquisas, Simon (1989, 2011) considerou ser necessário apenas pontuar os 

setores A-R e Pr., enquanto que os setores Or e S-C continuariam a ser avaliados, só que de 

maneira qualitativa (conforme Tabelas 2 e 3).  

Tabela 2 – Quantificação dos Setores Adaptativos A-R e PR. 

 Pontuação conforme adequação 

Setor Adequado Pouco adequado Pouquíssimo 

adequado 

A-R 3 2 1 

Pr 2 1 0,5 

(Extraído de: Simon, 2011, p. 27) 
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Tabela 3 - Classificação Diagnóstica da Adaptação Humana.  

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 Moderada (ambos pouco adequado) 

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 adequado=1+2= 

 

3,0 

 

3,5 

3,0 

4 Severa (1 pouquíssimo + 1 pouco adequado) 

A-R pouquíssimo +PR. Pouco=1+1= 

Ou A-R pouco e PR pouquíssimo= 2+0,5= 

 

2 

2,5 

5 Grave (2 pouquíssimo adequados) 

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

 

1,5 

(Extraído de: Simon, 2011, p. 27) 

 

As entrevistas diagnósticas analisadas pelo SISDAO vêm sendo utilizadas em diversos 

âmbitos para avaliar a eficácia adaptativa e em seus estudos apresenta-se como bom preditor 

para manejo e elaboração de diagnóstico psicológico em vários contextos (Serralheiro, 

Heleno, & Farhat, 2018): desde avaliação de processo psicoterápico (Gebara & Simon, 2008; 

Simon & Yamamoto, 2008; Younes et al., 2010), para análise dos processos de evolução em 

psicoterapia e de processos de mudança (Honda, 2014; Peixoto, Enéas, & Yoshida, 2015), 

aplicada à compreensão do dinamismo psíquico de gestantes e mães (Basaglia & Souza, 2015; 

Garrido, 2013), de Atletas (Nobrega, 2012; Peixoto, 2012, 2016), mulheres que foram vítimas 

de violência doméstica (Guzzon & Yoshida, 2013; Nukui, 2012) bem como pacientes com 

doenças crônicas como hipertensão arterial (Oliveira, 2001); diabetes mellitus (Heleno, 2000; 

Santos, 2014), renais crônicos (Santos, 2013) e idosos (Altman et al., 2007).  

A EDAO também tem sido utilizada juntamente com outros instrumentos de medida. 

Frasson e Souza (2002), em um estudo qualitativo sobre a personalidade de condutores 

infratores, encontraram nos dados analisados pela EDAO e no teste de Rorschach, que as 

dificuldades dos participantes nas áreas afetivo-relacional, apresentavam predomínio de 

distanciamento nas relações afetivas e desvalorização do outro, bem como carência de limites, 

menor consciência de responsabilidade que não foram obtidos no grupo familiar. Embora as 
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relações com a figura materna tenham sido de afeto e satisfatórias, com a figura paterna 

observou-se a introjeção de imago paterna desvalorizada, aterrorizante, desencadeando 

dificuldades no contato com a figura masculina e de autoridade.  

 

5.3.2 Teste das Relações Objetais de Phillipson - TRO  

 

Existem diversas maneiras de realizar a avaliação da personalidade de um indivíduo. 

Para Anastasi e Urbina (2000) as técnicas projetivas são tarefas previamente não-estruturadas 

e, por isso, possibilitam um número ilimitado de respostas. Os estímulos dados são vagos ou 

ambíguos e partem da hipótese de que a maneira na qual o indivíduo percebe e interpreta o 

material do teste refletirá aspectos do funcionamento de sua personalidade.  

  A escolha por técnicas projetivas se dá em função destas tenderem a sofrer menos os 

efeitos de simulação do respondente do que outros instrumentos de avaliação, oferecem 

menos ameaça porque não possuem respostas erradas, o examinador é considerado uma 

variável no campo, bem como sua atitude que pode ser mais acolhedora ou ameaçadora. 

Embora as técnicas projetivas recebam críticas quanto à falta de objetividade e de 

concordância entre os avaliadores, estas podem ser reduzidas em função da experiência 

clínica do examinador (Anastasi & Urbina, 2000).  

 O Teste das Relações Objetais de Phillipson – TRO foi elaborado por Herbert 

Phillipson em 1955 e fundamenta-se na teoria das Relações Objetais de Melanie Klein. É uma 

técnica projetiva de estimulação visual e de produção verbal (Ocampo & Arzeno, 1999). 

Phillipson (1965/1995) considera que o instrumento apresenta características do Teste de 

Apercepção Temática (TAT) e do Rorschach, pois ao exibir figuras menos estruturadas, como 

penumbras e silhuetas, o autor buscou associar o potencial dramático das cenas do TAT com a 

neutralidade das manchas do teste de Rorschach, por isso o TRO é definido como um teste de 

forma e conteúdo, dramático e dinâmico, e a projeção ocorre tanto pela fantasia, como pela 

percepção. Por isso, Phillipson (1965/1995) ressalta que por considerar a conduta de um 

indivíduo em uma dada situação, deve-se levar em conta aspectos tanto conscientes como 

inconscientes, e que para avaliações da personalidade as técnicas projetivas são as mais 

indicadas.  

  O TRO está fundamentado na teoria das relações objetais inconscientes 

desenvolvida por Melanie Klein e Fairbain, que demonstram que as relações objetais estão 

presentes na personalidade, na sua relação com o mundo externo e interno. O mundo interior 

dos objetos (mais especificamente as relações objetais) são resíduos das relações dos 
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indivíduos com as pessoas responsáveis pelas satisfações das necessidades mais primitivas da 

infância e durante as primeiras etapas evolutivas e de amadurecimento. As relações da criança 

com os objetos (mãe e posteriormente o pai) se dão inicialmente na base da fantasia em que 

há pouca ou nenhuma capacidade de diferenciar entre si mesmo e os outros. As primeiras 

possibilidades de manter uma boa relação com os objetos, ocorrem pela incorporação do 

“bom” e o rechaço do “mau”, respectivamente para os momentos de gratificação e de 

frustração. De acordo com o grau de frustração e de gratificação sentidas, gradativamente 

ocorrerá o desenvolvimento das capacidades do ego do indivíduo e a partir do grau de 

frustração e de êxito para o alívio das tensões, as primeiras relações fantasiadas serão 

empregadas para regular as relações com o mundo externo em geral e com as pessoas (e seus 

objetos) (Coronel, 2015; Phillipson, 1965/1995).  

  Phillipson (1965/1995), citando Guntrip (1952), descreve que o eixo fundamental da 

natureza humana é nossa tendência libidinal para as boas relações objetais e o significado do 

viver humano está nas relações de objeto. O sentido da vida e o poder de decisão das pessoas 

ocorrem de acordo com as necessidades, temores, frustrações e a busca inevitável pelos bons 

objetos constituem tanto problema real da psicopatologia como da vida cotidiana.  

  No instrumento o indivíduo manifesta suas relações objetais inconscientes 

predominantes e as fantasias inconscientes, sendo possível a exploração do sistema tensional 

inconsciente e o equilíbrio adaptativo do ego. O sistema tensional inconsciente dependerá de 

aspectos inatos e da personalidade, tais como a capacidade de excitação geral e de tolerância à 

frustração e dor. A capacidade de o indivíduo enfrentar a tensão dependerá da sua capacidade 

de desenvolver modos de cuidar de seus maus objetos e preservar os bons no mundo exterior 

(Rosa, 1995). 

  Os fatores que determinam como as forças inconscientes atuam são no indivíduo a 

pressão e a força com a qual as relações objetais buscam gratificação, e com o equilíbrio e a 

flexibilidade que o indivíduo irá dispor em cada situação e, no marco ambiental que inclui: (1) 

sua história; (2) a coincidência de situações-estímulo com situações de relações objetais 

inconscientes ou transferenciais; (3) conteúdo de realidade em contradição com os aspectos 

inconscientes e (4) clima emocional provocado no teste e sugerido pelo uso da cor (Rosa, 

1995). 

  O teste é composto por 13 pranchas divididas em três séries A, B e C. Cada série é 

composta por 4 pranchas com um, dois, três personagens e de grupos, além disso, no final há 

uma prancha branca. A série A remete a tons de cinza, na B estão mais demarcados o claro e o 

escuro e a C remete à cor. É utilizado predominantemente em adultos, mas há estudos com 
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adolescentes e crianças. Na série A, são suscitadas ansiedades depressivas e exploradas as 

relações de objeto de dependência. Na série B, observa-se o contato com a realidade e as 

defesas neuróticas, por enfatizar o clima de ameaça e de indiferença. Na série C, verifica-se o 

tipo de vínculo que o indivíduo estabelece e os sentimentos agressivos (Rosa, 1995; Ocampo 

& Arzeno, 1999).  

 Na aplicação, as pranchas são apresentadas ao indivíduo uma a uma e lhe é 

solicitado que conte uma história sobre cada lâmina. Ao final, pode-se fazer o inquérito para 

esclarecer aspectos da história que não ficaram claros, por fim, solicita-se um título para cada 

história elaborada. A análise das histórias será feita por meio dos aspectos manifestos e 

latentes (Tabela 4). Os manifestos são avaliados pelo conteúdo humano representado pelos 

personagens que o avaliando descreve (se há), conteúdo de realidade (se a história tem 

relação com elementos presentes na prancha, como um quarto, a cama, porta etc.) e contexto 

de realidade (como o clima emocional). Já os aspectos latentes são avaliados pelo sistema 

tensional inconsciente dominante (STID) que é composto pelos desejos inconscientes, medos 

e mecanismos de defesas (Tabela 5). A partir da compreensão destes aspectos, observa-se as 

posições prevalentes em cada história (Rosa, 1995).  

 

 

 

 

Tabela 4 – Principais aspectos analisados nas histórias do TRO 
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(Extraído de Coronel, 2015, p. 32) 
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Tabela 5 – Classificação do Equilíbrio Adaptativo – TRO  

Classificação Significado 

(0) Equilíbrio mantido, ou seja, as defesas 

são eficazes na medida em que faz frente 

a ansiedade vinculada e consequência 

temida, mas sem liberdade para relações 

positivas. 

(-) Equilíbrio não mantido, as consequências 

temidas dominam as relações.  

(+) Equilíbrio mantido e liberdade alcançada 

para certa medida de relações positivas. 

(--) e (++) Podem ser usados para maior 

discriminação da intensidade. 

(0-) e (0+) Podem ser usados para indicar uma 

tendência que apresenta resultados 

positivos ou negativos num determinado 

aspecto. 

(Coronel, 2015; Rosa, 1995) 

 

 O TRO é um instrumento pouco utilizado no Brasil, embora seja de extrema riqueza. 

Estudos recentes revelam a grande contribuição deste instrumento na compreensão psíquica e 

de acesso aos aspectos do mundo interno de indivíduos. Procópio (2014) avaliou as relações 

objetais e estrutura de personalidade de quatro mulheres vítimas de violência doméstica. Nas 

experiências de vida dessas mulheres estão presentes situações de vulnerabilidade, abandono 

e rejeição, além de repetições de vivências de violência, ora sendo vítimas e, em outros 

momentos, agredindo filhos. Os resultados do TRO destacaram que em todos os casos 

prevaleceu a posição esquizoparanóide e gliscocárica, sem qualquer indicativo de posição 

depressiva. Na posição esquizoparanóide ficam evidentes as ansiedades extremas originadas 

dos temores de aniquilamento e das ameaças ao próprio ego, e as defesas presentes são a 

clivagem, identificação projetiva maciça, idealização e escotomização. Nas situações em que 

foram observadas a posição gliscocárica, denota-se impossibilidade de delimitação do eu com 

o não-eu, ansiedades confusionais e grande fusão com o objeto. Denota-se ainda que, além de 

serem agredidas, as mulheres vítimas de violência muitas vezes agrediam por não suportar a 

ausência do objeto e pelo desejo em fundir-se a ele, sendo esta relação de dependência com o 

objeto, uma forma de manter as situações de violência.  

O TRO foi utilizado para avaliar a realidade intrapsíquica no que se refere às relações 

objetais internalizadas de 21 adolescentes que estavam em cumprimento de medida 

socioeducativa decorrentes de atos infracionais cometidos. Os resultados indicaram questões 

anteriores ao ato infracional que possibilitaram observar a precariedade da constituição 
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psíquica das participantes da pesquisa, e fica evidente a fragilidade dos recursos egóicos, 

evidenciados pelas produções pobres, pouco simbólicas e criativas, em que predominaram os 

impasses e as carências (Flach, 2014).  

 Hokama (2015) analisou a estrutura e dinâmica psíquica de homens (n=4) 

envolvidos em situação de violência doméstica. Os casos analisados indicaram que os 

participantes vivenciaram histórico de violência em sua infância, presenciando brigas entre os 

pais ou problemas com outros irmãos, além de envolvimento com álcool e/ou drogas. Os 

resultados descreveram que estes homens apresentaram fraqueza egoica em que não 

conseguiam suportar a perda e temiam fracassar na manutenção do objeto bom. Diante da 

culpa e da persecutoriedade, recorriam a mecanismos de defesas primitivos como 

identificação projetiva maciça, escotomização, idealização e alucinação negativa, típicos da 

posição esquizoparanóide. O contato pobre com a realidade e o mundo interno repleto de 

objetos cindidos pareciam contribuir para que a maneira com a qual lidavam com a 

destrutividade, projetando-a no mundo externo, fato que pode explicar as situações em que 

agrediam suas companheiras. 

 Em um estudo com o objetivo de avaliar a Qualidade de Vida, a dinâmica psíquica, 

a eficácia adaptativa e verificar os níveis glicêmicos de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 

em 14 participantes de um grupo psicoeducativo, Santos (2014) utilizou, além do TRO, a 

EDAO e o WHOQOL-bref. Seus resultados indicaram melhora significativa em níveis 

glicêmicos após a realização do grupo, mesmo em pacientes que ainda não conseguiram bons 

controles da glicemia. Os resultados do TRO indicaram presença de mecanismos de defesas 

mais primitivos, como a identificação projetiva maciça e patológica, reparação maníaca, 

escotomização e estado confusional, entre outros. Os medos eram principalmente da solidão, 

fantasias aterrorizantes, evitar o abandono e o aniquilamento. Os pacientes se mantiveram na 

posição esquizoparanóide na maioria das pranchas, alguns pacientes oscilaram entre 

gliscocárica e outros com tendência depressiva, no entanto, nenhum atingiu a posição 

depressiva.  

Embora o TRO ainda não esteja padronizado para a população brasileira, Coronel 

(2015) buscou evidências de validade para o teste. Para a verificação de fidedignidade entre e 

intra avaliadores foram utilizados 50 protocolos com a correção às cegas de três juízes e, 

destes, 20 foram recorrigidos por dois juízes e os resultados indicaram concordância quase 

perfeita (concordância Kappa acima de 0,90 e p<0,001) entre os avaliadores. Seus resultados 
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ainda permitiram uma comparação entre dependentes químicos, indivíduos violentos e a 

população geral.  

Por meio da correção operacionalizada por Martin A. Shaw (Coronel, 2015), 

considera-se que a série A representa a infância, indica necessidade de contato-aconchego, 

dependência inicial e lutas entre a incerteza e a necessidade em se adaptar; a série B 

relaciona-se ao período de latência, em que as figuras mais delimitadas em sombreado mais 

escuro dão noção de profundidade, as figuras humanas estão em ambientes reais, porém ainda 

ambíguos e conceberia a latência pela representação de lógica concreta, autoridades e 

controle; e a série C refletiria vida adulta, ao representar um mundo mais maduro, com figuras 

indeterminadas mas em situações domésticas ou em confronto social e a utilização de cores 

reflete um desafio emocional. A quantidade de pessoas por série indica que, no caso de uma 

pessoa (1) reflete o sujeito solitário, no caso de duas (2) trata-se da díade básica e remete às 

experiências self e mãe, três pessoas (3) demandam conflitos de rivalidade e de substituição 

da relação maternal e de grupo (G) denotam a interação com a comunidade e associações com 

pessoas em que aparece (ou não) o senso de liderança e sociedade. 

  Coronel (2015) buscou ainda evidência de validade de critério baseado em variáveis 

externas (diagnóstico clínico-psiquiátrico e contexto de violência). Foram 106 participantes 

do estudo, sendo divididos em população geral (n=36), população carcerária (n=40) e do 

grupo clínico – dependentes químicos (n=30), os participantes também foram avaliados por 

meio da Escala de Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral para excluir os casos com 

algum comprometimento intelectual e para a amostra subclínica (clínica-psiquiátrica e 

contexto violento) foi utilizado o instrumento Adult-Self-Report (ASR) que avalia o 

funcionamento adaptativo e psicopatológico. O grupo de população geral apresentou maior 

habilidade de abstração e simbolização, bem como maior número de indicações de figuras 

humanas, ao passo que o grupo clínico, teve maior dificuldade em abstrair, apresentando 

histórias mais concretas. No grupo de clínica-psiquiátrica, observou-se tendência a respostas 

que denunciavam preocupações mais paranoicas, o que pode explicar a pobreza das respostas, 

enquanto que o grupo do contexto violento revelou conteúdos mais impulsivos. O tipo de 

resposta dada pelo grupo de detentos, era indicativo de predominância da posição 

gliscocárica, indicando dificuldades de diferenciação do eu-outro, além da ausência do sentido 

de realidade. Os resultados são indicativos de que o teste é sensível para diferenciar grupos-

critérios. 
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5.4 Procedimentos 

 

 O convite aos participantes foi feito em grupos de apoio destinados a elaboração de 

lutos, mídias sociais e em um núcleo de Serviço-Escola de uma universidade da cidade de São 

Paulo-SP. Os interessados se inscreveram no projeto para que fossem agendadas as entrevistas 

iniciais. Aqueles que atenderam aos critérios de inclusão foram contatados por telefone pela 

própria pesquisadora que, na ocasião, explicava brevemente sobre a pesquisa e, no caso de 

aceite, eram agendadas as entrevistas iniciais. No primeiro encontro, após todos os 

esclarecimentos necessários feito aos pacientes, era apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A) para formalizar o aceite. Foram realizadas em média três 

entrevistas iniciais, a fim de coletar os dados que foram analisados pela SISDAO e, na 

sequência, os pacientes foram submetidos ao TRO.  

Após o diagnóstico, cada paciente foi atendido individualmente em PBO, em 12 

sessões por ser o número máximo proposto por Simon (2011) para casos de crise adaptativa, 

em horário comercial, sendo agendados no mesmo dia da semana e horário. Ao final do 

processo o TRO foi reaplicado e a entrevista de encerramento foi analisada pelo SISDAO. 

Os pacientes eram livres para desistir em qualquer momento do processo, de acordo 

com os critérios éticos. Todas as sessões foram gravadas, para serem transcritas e analisadas 

posteriormente.  

 

5.5 Aspetos éticos  

 

Em conformidade com a resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP 

016/2000), que orienta e regulamenta os procedimentos de pesquisa com seres humanos, bem 

como as normativas do Conselho Nacional de Saúde, por meio das resoluções 196/96, 466/12 

e 510/16, a presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido 

aprovada sob Parecer Consubstanciado Número 1.576.909, CAEE 55909316.0.0000.5508 

(ANEXO A). 
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6 Resultados  

 

 Para melhor visualização dos casos, serão apresentados sequencialmente: um breve 

histórico da vida pregressa, a seguir, a análise por meio do SISDAO das entrevistas iniciais, a 

avaliação do TRO e sua respectiva apreciação aplicado antes da PBO, a síntese das sessões, a 

segunda avaliação do TRO e sua respectiva análise e a avaliação final do SISDAO.  

 

6.1 Caso 1 – Kamila (nome fictício para preservar o sigilo da participante) 

 

Falecida: mãe aos 71 anos por atropelamento.  

 

6.1.1 Síntese da entrevista – caso 1 Kamila  

 

  A paciente, identificada como Kamila, com 30 anos de idade na ocasião do 

atendimento, era casada há cinco anos e perdeu a mãe (71 anos) vítima de um atropelamento. 

Desde o acidente, a mãe de Kamila esteve internada em estado grave, inconsciente e com 

prognóstico desfavorável e, após 4 meses de internação, veio a falecer em dezembro de 2015. 

A paciente se revezava com os irmãos no cuidado da mãe e no último mês, reconheceram seus 

próprios desgastes e contrataram uma cuidadora. 

Sobre sua história de vida, Kamila aos três anos apresentou um problema de saúde no 

trato urinário, de difícil diagnóstico, que impedia a micção e necessitou de intervenção 

cirúrgica. Após a cirurgia teve complicações e sua mãe fez uma promessa religiosa que, caso 

ela se salvasse, converter-se-ia para outra religião. Provavelmente por isso elas pareciam 

possuir uma relação simbiótica, sempre unidas e mais distantes do restante do grupo familiar, 

inclusive vinculadas por meio das atividades religiosas, inseridas na vida de Kamila desde os 

5 anos. A filha parecia também receber gratificações, proteção e tratamento diferente dos 

destinados aos irmãos, que eram mais velhos (16 e 14 anos de diferença).  

  O pai falecera em decorrência de um câncer em 2013, mas ela sentiu a perda da mãe 

de forma mais intensa. Embora tenha acompanhado o sofrimento do pai e tivesse dele a 

imagem de um nordestino muito forte e trabalhador, distanciaram-se desde o período da 

adolescência.  

 Kamila não deseja ter filhos, mas atualmente exerce a função materna com o enteado, 

que passou a morar com o casal recentemente. Trabalha com o esposo e tem gratificações no 

trabalho. Apresentou-se bem cuidada e referia boa saúde física. 
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 Em função do falecimento recente da mãe, Kamila reconhecia sintomas depressivos e 

lutava para não adoecer. Sua vida social tem sido mais restrita diante disso, mas apresenta um 

esforço grande em participar de atividades de grupo e de lazer, como forma de enfrentar a 

tristeza. Embora tivesse interesse no tratamento psicoterápico apresentou inicialmente 

resistência para falar de si mesma e lidar com a situação de luto.  

 

6.1.2 Análise da entrevista - caso 1 Kamila 

 

Setor Afetivo-Relacional (A-R) 

Após seu problema de saúde na infância, a proteção da mãe ficou mais evidente e as duas se 

apegaram à religião para salvá-la. Permanece religiosa até os dias atuais. (fi/d 2pensamento 

mágico – posição esquizoparanóide). 

Retirava benefícios da proteção materna durante a infância. (fi/d sentimentos de onipotência e 

arrogância). 

Os princípios religiosos de Kamila e sua mãe não eram aceitos pelo pai e irmãos, fato que 

gerava conflitos que eram negados. (fi/d negação da realidade – posição esquizoparanóide). 

Afastou-se gradativamente de seu pai, apesar de reconhecer suas qualidades, parecia ter 

estabelecido um conluio com a mãe que referia ao pai de forma negativa. (fi/-3 pai como 

objeto mau - posição esquizoparanóide). 

Afirmou que a adolescência foi tranquila, embora não pudesse fazer algumas coisas por causa 

dos costumes religiosos. (fi/d negação - posição esquizoparanóide).  

Conheceu seu marido na igreja e, inicialmente, se recusou a aceitar o pedido de namoro por 

ele ter sido casado e ter um filho. Posteriormente, aceitou e fala dele com bastante carinho. 

(fe/+4). 

Reconheceu dificuldades em lidar com a submissão do casamento, pois era bem independente 

antes. (fi/- perda de autonomia). 

Atribuiu às dificuldades do primeiro ano de casamento, ao ciúme do marido e tentativa de 

controle extremo da parte dele. (fe/-5).  

Reagiu à tentativa de controle do marido, pedindo que não a confundisse com a ex-mulher, 

conseguiu se posicionar, demonstrar insatisfação e propor soluções. (fi/+6). 

                                                
2 fi/d: fator interno defensivo 
3 fi/-: fator interno negativo 
4 fe/+: fator externo positivo 
5 fe/-: fator externo negativo 
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Seu marido não desejava outro filho e Kamila nunca quis ter filhos, mas exerce a função 

materna com o enteado. (fi e fe/+). 

Reconhecia que a vinda do enteado, apesar de aceita, trouxe preocupações e aumentou suas 

tarefas diárias. (fe/ -). 

Tendia a idealizar a situação da vinda do enteado e a negar as dificuldades. (fi/d ambivalência 

– posição esquizoparanóide). 

Na ocasião do acidente, buscou informações/imagens do atropelamento, assistiu 

exaustivamente as cenas e sentia muita raiva do motorista pela imprudência. (fi/- sentimento 

de vingança). 

Referia com detalhes o acidente da mãe e suas complicações com pouco envolvimento 

afetivo. (fi/d controle onipotente).  

Temia a situação de luto e negava a iminência da morte da mãe. (f/i d negação maníaca da 

realidade).  

Sua percepção em relação aos cuidados com a mãe oscilava entre reconhecer e negar as 

dificuldades. (fi/d ambivalência, sentimentos contraditórios, se queixa, mas preserva a mãe, 

idealizando-a - posição esquizoparanóide). 

Descreveu como uma das decisões mais difíceis a autorização para a retirada da alimentação 

da mãe, o que gerou sentimento negativo. (fi/- culpa). 

Embora reconhecesse a gravidade do estado de sua mãe, tinha esperanças dela se recuperar, 

porém se desfez de roupas e objetos antes de sua morte. (fi/- ambivalência, luto antecipado 

não favorável).  

Cerca de dois ou três dias antes do falecimento, foi visitá-la e de certa forma permite a morte 

da mãe. (fi/+ “autoriza” a morte da mãe). 

No dia do óbito referiu que apesar de tudo, foi tranquilo e, acreditava que a mãe se despediu 

dela. (fi/ d – negação - posição esquizoparanóide). 

Descrevia com certa confusão sua atitude após a morte da mãe: reconhecia que estava mais 

recolhida, esforçava-se para dar conta de suas atividades, mas afirmava ser tranquila e dava 

conta de tudo. (fi/d - Estado confusional com tendência maníaca). 

Apresentava sofrimento intenso pelo luto, mas foi capaz de pedir ajuda. (f/i +). 

Tinha dificuldades em compartilhar o que sentia, mesmo com pessoas mais próximas. (fi/d = 

resistência – posição esquizoparanóide). 

 

                                                                                                                                                   
6 fi/+: fator interno positivo 
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Produtividade 

Demonstrou organização adequada com dinheiro. (fe/+). 

Gosta de seu trabalho, reconhece as dificuldades e busca soluções para saná-las. (fe/+).  

Ao mesmo tempo em que no trabalho obtinha gratificações, reconhecia que a empresa não é 

sua e tinha o dever de ajudar o marido. (fi/- submissão no trabalho). 

 

Orgânico 

Demonstra cuidado com o corpo, buscou emagrecer e após iniciar seu namoro manteve seu 

peso corporal. Após o casamento, fez cirurgia estética nas mamas com apoio do marido. 

(fe/+). 

Não refere problemas de saúde, apenas esquecimento (após a morte da mãe) de coisas do dia a 

dia e das consultas psicológicas. (f/i-). 

Faz dieta e preocupa-se com o peso corporal de maneira saudável. (fi/+). 

 

Sócio-cultural 

Apesar da raiva do condutor, aceitou que a esposa deste visitasse sua mãe hospitalizada. 

(f/e+). 

Gosta de viajar, referiu que o marido é boa companhia e participa de grupos com interesses 

comuns. (f/e+). 

Vai à igreja com o marido, gostam de participar das reuniões e referiu obter gratificações. 

(f/e+). 

 

Tabela 6 – Resultado da avaliação inicial do SISDAO - caso 1 Kamila 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo (Pr) Adequada 

Afetivo-Relacional (AR) Pouquíssimo adequada 

Orgânico (Or) Adequada 

Sócio-Cultural (S-C) Pouco adequada 

 

  O resultado do SISDAO (Tabela 6) indica adaptação ineficaz moderada (3,0 pontos, 

grupo 3). A hipótese levantada foi de que a dificuldade de adaptação encontrada se deu em 

função do luto recente, considerado como uma situação-problema. 



65 
 

6.1.3 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação inicial – Caso 1 Kamila 

 

Tabela 7 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO inicial – 

caso1 Kamila) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Dois personagens. Inexistente. Sombras. 

A2 (2) Um casal. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Uma família (três 

pessoas). 

Cenário interno 

doméstico (sala, 

duas poltronas, 

café). 

Inexistente. 

B3 (4) Um casal e uma 

terceira pessoa. 

Rua. 

 

Inexistente. 

AG (5) Inexistente. Ondas. Paisagem. 

B1 (6) Duas pessoas. Quarto. Inexistente. 

CG (7) Várias Pessoas. Estádio . Inexistente. 

A3 (8) Três amigos. Lago, evento, pesca. Inexistente. 

B2 (9) Casal de namorados. Prédio, árvore, 

praça, moradias. 

Inexistente. 

BG (10) Pessoas. Estação de trem. Inexistente. 

C2 (11) Homem. Mata, caverna, 

abrigo, cama, porta. 

Inexistente. 

C1 (12) Mulher. Externo (Casa, 

quintal) 

Cenário Interno 

doméstico (cadeira, 

mesa, objetos na 

mesa, vitrô). 

Inexistente. 

 

 

Tabela 8 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO inicial – caso1 Kamila) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Da solidão 

Do Abandono. 

Encontrar um objeto 

bom que pudesse 

amenizar a angústia, 

que se transforma 

em confusional. 

Confusional 

Alucinação 

positiva. 

A2 (2) Do par unido. Manter o par unido. negação 

idealização. 

C3 (3) Da relação triangular 

que envolve a 

exclusão. 

 

Manter o par unido. 

 

Dissociação 

Formação reativa. 

B3 (4) Do terceiro invadir e 

destruir a relação. 

Manter o par unido. Negação tendendo 

a Escotomização 

Dissociação. 

AG (5) Da perda e da Evitar a perda. Identificação 
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situação de luto. projetiva Maciça 

Confusão 

Maníaca 

Escotomização. 

B1 (6) Da solidão. Proteger o self do 

aniquilamento. 

Idealização 

Identificação 

projetiva maciça 

Alucinação 

positiva 

Negação maníaca. 

CG (7) Da situação de perda 

Da destrutividade do 

grupo. 

Livrar-se da situação 

de perda e de 

destrutividade. 

Estado confusional 

Defesas maníacas. 

A3 (8) Medo da exclusão. Fundir-se no par. Negação maníaca. 

B2 (9) Da separação. De união 

De gratificações. 

Idealização que 

tende a 

racionalização. 

BG (10) Medo dos ataques do 

grupo. 

Evitar a exclusão. Idealização 

Identificação 

projetiva maciça. 

C2 (11) Da perda e da 

incapacidade de 

reparação. 

Evitar a perda. Alucinação 

Negativa 

Negação Maníaca. 

C1 (12) Da solidão. De evitar solidão. Defesas Obsessivas 

(Controle 

onipotente); 

Negação maníaca. 

 

Tabela 9 – Síntese do TRO e posição – avaliação inicial – caso 1 Kamila 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Diante de uma nova situação apresentada, o ego não 

consegue suportar a angústia e reage com confusão. A 

ameaça provocada leva a angústias confusionais. Parece 

ter dúvidas quanto a prosseguir com o processo 

psicoterápico.  

Esquizo-paranóide 

(tendência 

gliscocárica). 

A2 (2) O ego não suporta a angústia de ver o par unido e tende a 

fazer uso de defesas idealizadas, distanciando-se dos 

conteúdos provocados. 

Esquizo-paranóide. 

C3 (3) O medo da situação triangular revela a dificuldade em 

lidar com sua agressividade, denotando forte perturbação 

emocional não suportada pelo ego. Diante do conflito 

reage com formação reativa: embora deseje vincular-se ao 

pai, aceita o conluio com a mãe.  

Esquizo-paranóide.  

B3 (4) A situação triangular inicialmente é suportada. Mas o ego 

fragiliza-se em função da intensidade da persecutoriedade 

e o terceiro é destruído.   

Esquizo-paranóide. 

AG (5) O ego não suporta a situação de perda provocada nesta 

prancha. A fragilidade do ego não permite a elaboração 

do luto, predomina a angústia confusional e a 

Gliscocárica. 
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escotomização. Observa-se a impossibilidade da 

elaboração do luto. 

B1 (6) O ego busca de forma idealizada, proteger-se do 

aniquilamento. Não suporta a solidão e, por meio da 

identificação projetiva maciça e alucinação positiva, 

inclui uma segunda pessoa. Fracassa e nega a solidão de 

forma maníaca.  

Gliscocárica. 

CG (7) Os ataques destrutivos são percebidos e temidos pelo ego, 

no entanto não há diferenciação das figuras, que faz gerar 

confusão e a impossibilidade de discriminação.  

Gliscocárica. 

A3 (8) O ego não é capaz de enfrentar a situação triangular, não 

suporta a exclusão, desta forma, para lidar com a angústia 

e pelo medo de ser atacado pelo par unido, usa a 

idealização e negação maníacas. 

Esquizo-paranóide. 

B2 (9) O ego diante do temor da separação do par, utiliza-se da 

idealização para manter o par unido. 

Depressiva. 

BG (10) O ego teme a exclusão e a destruição do grupo, utiliza-se 

de mecanismos de defesa maníacos e de idealização. 

Esquizo-paranóide. 

C2 (11) O ego não suporta a perda do objeto e não é capaz de 

reparar os danos, nega a situação de perda. Para aplacar a 

intensa angústia, utiliza-se de defesas maníacas.  

Esquizo-paranóide. 

C1 (12) O medo da solidão leva o ego a utilizar defesas 

obsessivas e maníacas, de modo a ter controle sobre os 

objetos. A idealização, novamente, aparece como forma 

de lidar com as angústias persecutórias.  

Esquizo-paranóide.  

Branca 

(13) 

Diante do medo da solidão, o ego busca, por meio da 

idealização maníaca, aliviar a tensão. As fantasias 

inconscientes dominantes buscam gratificações por meio 

de um cenário ideal e de perfeição.  

Esquizo-paranóide. 

 

 A avaliação do TRO foi realizada segundo os pressupostos de Phillipson (1965/1995) 

e de Rosa (1995), que indicam a análise do conteúdo humano, conteúdo de realidade, contexto 

de realidade e o sistema tensional inconsciente dominante (Tabela 7). 

 No conteúdo humano, a paciente Kamila pode identificar todos os personagens, exceto 

nas lâminas A1, AG, B1 e C2. Em A1 e B1 incluiu personagens, na AG negou a presença do 

conteúdo humano e na C2 excluiu um personagem. 

 O conteúdo de realidade foi identificado na maioria das pranchas, exceto A1 e A2. Nas 

demais, Kamila foi capaz de perceber ambientes interno e externo. Quanto ao contexto de 

realidade, foi inexistente em todas as pranchas. 

 Em relação ao Sistema Tensional Dominante (Tabela 8), pode-se destacar que seus 

principais medos estão relacionados à solidão (A1, B1 e C1) e à perda (AG, CG e C2), além 

dos medos da destrutividade (B4, CG e B10), da exclusão (C3 e A3) e da separação (B2). Os 

desejos em consonância com os medos foram: encontrar o bom objeto, manter o par unido, 
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fundir-se com o par, evitar a perda, proteger o self do aniquilamento, evitar a exclusão e a 

solidão e livrar-se da situação de destrutividade. 

 Em relação às defesas, observa-se uso significativo das defesas maníacas: confusão e 

negação maníacas, escotomização, alucinações positivas e negativas e estados confusionais, 

típicos da posição gliscocárica. Em sua maioria, permaneceu na posição esquizoparanóide 

com defesas típicas (dissociação, idealização, defesas maníacas, identificações projetivas 

maciças, negação maníaca), sendo que apenas na lâmina B2 denota-se tendência à 

racionalização, o que indicaria posição depressiva.  

 De acordo com o verificado, nas pranchas de um personagem (A1, B1 e C1) o ego não 

foi capaz de suportar a solidão, evidenciando confusão e idealização, na busca de alcançar o 

triunfo egoico. Nas lâminas A2, B2 e C2 o ego não é capaz de suportar o par unido e recorre 

novamente a idealizações e defesas maníacas. Nas situações triangulares (A3, B3 e C3), a 

paciente mostra bom contato com a realidade, pois é capaz de identificar os três personagens 

de cada prancha. Contudo, experimenta intensa angústia e para atenuá-la utiliza defesas 

próprias da posição esquizoparanóide, como: dissociação e negação maníaca.  

 Nas situações de grupo (AG, BG e CG), o ego não é capaz de suportar a angústia 

vivenciada pela perda/luto e defende-se por meio da confusão. Esta é de tal intensidade que 

gera uma regressão à posição gliscocárica (AG e CG). Na lâmina BG, demonstra temor pela 

exclusão e destruição do grupo. O ego defende-se por meio da idealização e defesas maníacas, 

próprias da posição esquizoparanóide.  

 Na lâmina branca, verifica-se que o medo da solidão é muito angustiante e o ego, para 

suportá-lo, utiliza-se da idealização maníaca, pois há o predomínio de gratificações e de 

fantasias de perfeição.  

Por fim, denota-se que a dinâmica psíquica de Kamila (Tabela 9), nesta primeira 

avaliação, alterna entre as posições gliscocárica e esquizoparanóide. Bleger (1988, p. 109) 

descreve que na posição gliscocárica não há discriminação entre o eu e o não-eu, bem como 

há fusão dos objetos bons e ruins, além da angústia confusional. Desta forma, são 

evidenciados elementos psicóticos da personalidade (organização psíquica mais primitiva) 

que dificulta a integração dos objetos e, no caso específico, dificultam a superação das 

dificuldades e conflitos no momento atual decorrentes do luto.  

 As dificuldades em discriminar a realidade interna e externa comprometem as 

possibilidades de superação. As situações complexas ou de extrema angústia geram intensa 

confusão e os mecanismos de defesa utilizados são mais primitivos.  
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6.1.4 Síntese PBO – caso 1 Kamila 

 

Tabela 10 – Síntese da PBO - caso 1 Kamila 

Sessão Conteúdo 

1ª.  A paciente, embora apresente postura mais submissa reforçada pela religião 

mais tradicional, consegue resoluções adequadas de problemas domésticos. 

Apresenta dificuldades em entrar em contato com a perda e revela 

sentimento de culpa e desejo de manter-se vinculada à mãe. 

2ª.  Ainda que não comemore o aniversário pela sua religião, demonstra intenso 

sofrimento pelo seu primeiro aniversário sem a presença da mãe (que era a 

primeira a felicitá-la). 

Mantém diversas fotos da mãe espalhadas pela casa, computadores e redes 

sociais. Demonstra ter dificuldades em entrar em contato com a realidade, a 

agressividade de Kamila é projetada para o motorista. 

3ª.  Denota grande idealização da figura materna, mesmo que consiga 

reconhecer, a partir da visão dos irmãos, que a mãe era uma antes da 

conversão religiosa (mais brava, exigente) e outra (mais bondosa e 

caridosa) pós-conversão. Nesta sessão, paciente reconhece conluios e 

privilégios entre ambas. 

4ª.  Grandes dificuldades em lidar com a realidade, integrar a figura da mãe e 

romper com a idealização. Teme esquecer a mãe. Identificada 

projetivamente com ela, deseja ser como ela e supervaloriza suas ações. 

5ª.  Traz lembranças mais felizes da mãe, reconhece a importância de ter 

convivido com ela (passeios, viagens e aprendizagem). Retoma passeios e 

vida social gradativamente. 

6ª.  Conquanto não deseje ter filhos, sonha que estava grávida e que sofre um 

assalto, tendo que ir para o hospital e lá encontra os pais (já falecidos). 

Denota grande identificação e desejo de trocar de lugar com a mãe. 

7ª.  Retoma novamente aspectos da vida social e afetiva. Revela atividades 

prazerosas. Reconhece que há dias melhores e piores, denota respeitar seu 

próprio luto de forma mais sadia. 

Discute a importância dos pais, seus valores e, ainda quando nostálgica, os 

vê de forma mais realista. 

8ª.  Apresenta resistência e certa regressão neste encontro. Ficam evidentes as 
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dificuldades e temores diante da alta.  

As questões de memória reaparecem e denotam o temor da realidade. 

Depara-se com uma situação de risco no trânsito com o motorista 

responsável pelo acidente. Faz questão de falar com ele, de forma hostil, 

sobre seu comportamento imprudente. 

9ª.  Reconhece a importância da psicoterapia e os ganhos diante de sua 

situação. Pensa inclusive em continuar após a pesquisa, pois tem sido 

benéfico ter um espaço para falar de si mesma. Não se sente mais ameaçada 

em entrar em contato com seus conflitos internos. Apesar de não querer ter 

filhos, tem exercido a maternagem com seu enteado e sente-se mais à 

vontade nesse papel, no qual parece retirar gratificações. 

10ª. Matricula-se numa academia e busca melhorar seu condicionamento físico.  

Reconhece os benefícios da psicoterapia e compreende que antes, por 

desconhecimento, achava que era apenas pagar para alguém ouvi-la e, hoje, 

reconhece sua evolução e desenvolvimento.  

11ª.  Falta Justificada. 

12ª.  Sente-se mais fortalecida após a PBO. Planeja continuar o processo 

psicoterápico. Valoriza os ganhos obtidos e, reconhece de forma mais 

realista as perdas e se respeita mais. 

Traz ganhos na relação íntima com enteado e amigos. 

 

6.1.5 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação final – Caso 1 Kamila 

 

 A seguir serão apresentadas a avaliação do TRO de Kamila, realizado ao final do 

processo da PBO. 

 

Tabela 11 –Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO final – 

caso 1 Kamila 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Homem. Jardim Escuro. Escuridão  

Sombras. 

A2 (2) Casal. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Família (pai, mãe 

[outra pessoa] avô). 

 

Ambiente doméstico 

interno (sala, sofá, 

mesa, objetos de 

mesa, chá, sala de 

estar, cereja). 

Inexistente 
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B3 (4) Casal e filho. Inexistente. Sombra. 

AG (5) Inexistente. Inexistente. Sombra de pessoas. 

B1 (6) Homem, família, 

esposa.  

Ambiente doméstico 

interno (escada, 

casa, porta, quarto, 

cômoda e roupas). 

Inexistente. 

CG (7) Pessoas (família e 

amigos). 

Estádio, lanchonete. Inexistente. 

A3 (8) Três pessoas. Rio 

Floresta. 

Inexistente. 

B2 (9) Casal. Bairro 

Cidade do Interior. 

Inexistente. 

BG (10) Grupo de Pessoas. Estrada 

Ônibus. 

Inexistente. 

C2 (11) Duas pessoas. Ambiente hostil 

(floresta, floresta 

abandonada, casa, 

abrigo, casinha, 

cama, estrada). 

Escuro 

Frio. 

C1 (12) Pessoa. Ambiente doméstico 

interno (casa, mesa, 

cadeira, pano de 

prato, janela). 

Inexistente. 

 

Tabela 12 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO final – caso 1 Kamila) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Da solidão. De superar a solidão. Racionalização e  

Identificação 

Projetiva 

(adequada). 

A2 (2) Destruição do par. De manter o par 

unido. 

Reparação maníaca 

tendendo a 

reparação. 

C3 (3) Da Agressividade na 

situação triangular. 

De conter o ataque. Idealização e 

Dissociação. 

B3 (4) Destruição do Par. 

 

De manter o par 

unido. 

Identificação 

Projetiva e  

Racionalização. 

AG (5) Da morte. De suportar o medo. Identificação 

projetiva e 

Racionalização. 

B1 (6) Da solidão.  Evitar a solidão. Alucinação 

positiva, 

idealização e 

controle obsessivo. 

CG (7) Dos impulsos 

destrutivos. 

Atenuar a 

destrutividade. 

 

Idealização e 

negação. 

A3 (8) Da exclusão do par e  Identificação 
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da agressividade. 

 

Evitar o ataque ao 

par. 

Projetiva, 

Idealização e 

Tentativa de 

reparação. 

B2 (9) Da ruptura do par. De união. Idealização e 

Racionalização. 

BG (10) Da solidão. Evitar a solidão. Racionalização e 

Identificação 

Projetiva. 

C2 (11) Da solidão 

Da morte. 

Encontrar um objeto 

bom. 

Controle obsessivo 

e 

Racionalização. 

C1 (12) Da solidão. De união. Controle obsessivo 

e Idealização. 

 

Tabela 13 – Síntese e posição – avaliação final do TRO – caso 1 Kamila 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Bom contato com a realidade. O ego é capaz de 

suportar a angústia em situações regressivas e 

ameaçadoras e é forte para manter o equilíbrio 

psíquico (pensar).  

Depressiva. 

A2 (2) O desejo de manter o par unido revela esforço do 

ego para tal, utiliza-se de defesas maníacas, mas 

revela o desejo de cumplicidade e de apoio, embora 

idealizado. 

Depressiva. 

C3 (3) O ego teme pela agressividade na situação 

triangular, mas é capaz de suportá-la mesmo que 

recorra a mecanismos de idealização.  

Depressiva. 

B3 (4) O ego não suporta o medo da exclusão e, com o 

objetivo de avaliar a tensão, projeta a culpa num 

objeto externo. Parece reconhecer o enteado como 

filho. 

Depressiva. 

AG (5) O ego experimenta intensa angústia (confusão), mas 

é capaz de suportar e pensar o que leva a superação 

da situação. 

Esquizoparanóide 

com tendência a 

depressiva. 

B1 (6) O ego não suporta a solidão e experimenta intensa 

angústia. Para atenuá-la recorre aos mecanismos 

defensivos: alucinação positiva, idealização e tenta 

controlar os objetos de forma obsessiva.  

Esquizoparanóide 

com tendência a 

posição 

depressiva. 

CG (7) O ego tem dificuldades para enfrentar as situações 

de conflito e utiliza como defesa a negação e 

idealização. Também surgem fantasias de conteúdo 

oral como forma de controle dos objetos.  

 

Esquizoparanóide 

com tendência a 

depressiva. 

A3 (8) O ego tem dificuldades com a situação triangular, 

exerce o sadismo para excluir o terceiro, mas o ego 

consegue ter controle e tenta reparar a situação. 

depressiva. 

B2 (9) O ego possui expectativas idealizadas na situação 

de par.  

depressiva. 
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BG (10) O ego sente a separação terapêutica como 

ameaçadora e experimenta a culpa depressiva, mas 

demonstra possuir recursos para superar o conflito e 

elaborar a situação.  

depressiva. 

C2 (11) Para superar o luto, o ego utiliza-se de defesas 

obsessivas e racionalização. Melhor contato com a 

realidade, reconhece os medos e é capaz de suportá-

los. 

depressiva. 

C1 (12) Com melhor contato com a realidade, o ego 

demonstra recursos para suportar a solidão, faz uso 

de mecanismos de controle obsessivos para 

controlar suas tensões.  

depressiva. 

Branca (13) Com bom contato com a realidade, o ego é capaz de 

superar as perdas, o luto e de forma idealizada, 

repara os objetos destruídos. 

depressiva. 

 

  De acordo com a análise proposta por Phillipson (1965/1995) e Rosa (1995), foram 

analisados os conteúdos humanos, de realidade, contexto de realidade e sistema tensional 

inconsciente dominante de Kamila nesta segunda avaliação.  

 Em relação ao conteúdo humano (Tabela 11), a maioria das histórias (83%)  

apresentou número de personagens de acordo com o esperado. Exceto nas lâminas AG e B1, 

na primeira foi considerado inexistente e na segunda foram incluídos personagens. No que se 

refere ao contexto de realidade, de modo geral foram identificados ambientes internos e 

externos, exceto nas lâminas A2, B3 e AG. O contexto de realidade foi identificado apenas 

em A1, B3, AG, C2, no restante (67%) estão inexistentes.  

  Ao observar os resultados encontrados no Sistema Tensional Dominante (Tabela 12), 

os medos observados podem ser concentrados na descrição de Solidão (A1, A2, B3, AG, B1, 

B2, BG, C2, C1), enquanto que no restante (C3, CG e A3) figuram os temores de 

agressividade e dos impulsos destrutivos.  

 Ao analisar os desejos que estão de acordo com o medo, destacam-se que estes foram 

de superar a solidão, manter o par unido, conter os ataques dos objetos, suportar o medo, 

atenuar a destrutividade e encontrar o bom objeto. 

  Em relação às defesas apresentadas, observa-se evolução e amadurecimento destas, 

sendo que agora mostram-se, em sua maioria, mais integrativas e adequadas. Nas lâminas AG, 

B1, CG e A3 encontram-se a utilização de racionalização, idealização, negação, controle 

obsessivo e identificação projetiva que indicam posição esquizoparanóide com tendência a 

depressiva. Nas demais, foi observado predomínio da posição depressiva, com uso das 

seguintes defesas: racionalização, idealização, dissociação, alucinação positiva, tentativas de 

reparação, controle obsessivo e identificação projetiva mais adequadas.  
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  Nas pranchas de um personagem (A1, B1 e C1), o ego revelou ser capaz de suportar a 

solidão. Em B1, a angústia intensa e o medo da solidão são mais evidentes, embora o ego 

reaja com defesas como alucinação positiva, idealização e use de controle obsessivo para 

controlar os objetos, foi possível compreender a angústia e buscar recursos para atenuá-la, 

ainda que tenha sido classificada como posição esquizoparanóide, denota tendência à posição 

depressiva. Nas lâminas A1 e C1 o desempenho foi mais saudável. Em A1, na avaliação do 

enfrentamento de situações novas, o ego demonstrou ser capaz de suportar a angústia e por 

meio do pensamento, buscar o equilíbrio psíquico. Em C1, o ego foi capaz de conter os 

sentimentos agressivos mobilizados pela prancha e mostrar recursos para suportar a solidão e 

com melhor contato com a realidade, reconhecer os medos.  

 Na série de dois personagens (A2, B2 e C2), fica evidente o desejo em manter o par 

unido, mesmo que denote certa idealização, revela possibilidades de integração. Na C2, 

aparecem fantasias de elaboração de luto, o ego é capaz de suportar a solidão e, por meio de 

mecanismos obsessivos, busca controlar a tensão.  

  Nas lâminas que envolvem situações triangulares (A3, B3 e C3), os conflitos 

evidenciados denotam certa angústia. Em A3, o ego exerce o sadismo para excluir o terceiro, 

mas consegue ter controle e tenta reparar a situação. Em B3, por não suportar a angústia, 

projeta a culpa num terceiro e recorre à idealização, da mesma forma que em C3. 

  Nas situações de grupo (AG, BG e CG), as tensões ficam mais evidentes. Em AG, o 

ego experimenta intensa angústia e não reconhece conteúdos humanos. Nesta prancha são 

mobilizadas questões ligadas ao luto, no entanto o ego é capaz de gerir recursos para suportar 

e superar a situação. Em CG, também se evidenciam dificuldades para suportar o conflito e o 

ego utiliza mecanismos de defesa como a idealização e a negação e tenta manter o controle 

com fantasias orais indicativas de integração. Em BG, é notório que o ego sente a separação 

terapêutica como ameaçadora, mas, ao experimentar a culpa depressiva, é capaz de encontrar 

recursos para elaborar a situação.  

  Na lâmina branca, o ego experimenta melhor contato com a realidade e revela-se 

capaz de suportar as perdas e o luto, mesmo que de forma idealizada é possível reparar os 

objetos destruídos denotando maior integração.  

  Nesta segunda avaliação (Tabela 13), Kamila demonstra recursos melhores para 

enfrentar as situações de angústia e tensão. De maneira geral, encontra-se na maioria das 

vezes, na posição depressiva que revela maior confiança nos objetos reais e internalizados. De 

acordo com Simon (1986), na posição depressiva as fantasias de restauração do objeto amado, 

permitem maior integração dos objetos e diminuição das defesas paranóides mais destrutivas, 
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por isso um maior uso de tendências reparatórias, defesas e mecanismos obsessivos. Nas 

vezes em que esteve em posição esquizoparanóide, evidenciou tentativas de reparação, pois 

mesmo diante de mecanismos defensivos como a idealização e controle obsessivo, ficaram 

evidentes sua tentativa de reparação e a capacidade de integração. 

 

6.1.6 Avaliação final do SISDAO – caso 1 Kamila 

 

Tabela 14 – Resultado da avaliação final do SISDAO - caso 1 Kamila 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouco adequada. 

Orgânico. (Or). Adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Adequada. 

 

Denota-se evolução da Eficácia Adaptativa para Ineficaz Leve (4,0). Observam-se avanços 

nas áreas Afetiva-Relacional e Sócio-Cultural (Tabela 14). 

Na área sociocultural, a paciente reconhece a necessidade de buscar satisfação em atividades 

sociais e culturais por prazer e passa a avaliar a possibilidade de ampliar suas relações sociais 

e de amizade.  

Na área Orgânica, mantém-se adequada, visto que continua investindo em atividades físicas, 

boa alimentação e reconhece prazer nas mesmas.  

Na área produtiva, observam-se ampliações de suas atividades laborais como expansão da 

empresa e segurança ao discutir questões relacionadas ao seu trabalho com o esposo.  

Na área Afetiva Relacional, ainda é difícil falar sobre a morte de sua mãe com o esposo, 

embora reconheça que é importante falar sobre isso, mas acredita que para ele é ainda 

complicado. Por outro lado, reconhece que discutir sobre questões íntimas e pessoais foram de 

grande valia, o que a leva a considerar continuar o processo psicoterápico.  

Sente-se melhor com seus próprios sentimentos (dor, raiva e saudade) e é capaz de trazer 

sentimentos e lembranças de felicidade e alegrias ao lembrar-se da mãe.  

O temor em esquecê-la diminui consideravelmente a ponto de retirar as fotografias em 

excesso pela casa, computadores e celulares, guarda apenas algumas para olhar quando sentir 

saudades.  
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6.1.7 Análise do caso 1 – Kamilla 

 

 De acordo com a análise do caso, observou-se que Kamila estava em processo de luto 

pela morte de sua mãe ocorrida há dois meses. O luto é um processo natural diante de perdas 

significativas e o dado de realidade de que o objeto amado não existe mais leva a situação de 

reinvestir a libido, no entanto este não é um processo simples, conforme descreveu Freud 

(1917 [1915]/1996). 

  A descrição da complexidade do processo de luto assemelha-se a uma ferida que 

cicatriza aos poucos, mas pode vir a ser reaberta. Além da perda do ente querido, existem as 

perdas associadas, que se referem a tudo que era significativo e que se realizava na presença 

da pessoa. No caso de Kamila, a morte da mãe evidenciou essas perdas: da relação simbiótica 

estabelecida entre ambas; dos cuidados que a mãe lhe dedicava; de como a protegia e, em 

síntese, a perda de uma mãe idealizada. A relação entre as duas ia além da relação entre mãe e 

filha, que é o primeiro vínculo de apego do bebê e estava repleta de gratificações e de 

conluios (Parkes, 1998). 

  A elaboração do luto tem uma relação direta com a qualidade do vínculo com o objeto 

perdido. Kovács (1992) descreve que quanto maior o investimento afetivo e a qualidade do 

vínculo, maior será a energia necessária para seu desligamento. Se havia uma dependência 

física ou psíquica com o falecido, a reorganização da vida torna-se mais difícil. A qualidade 

da relação de Kamila com sua mãe, dotada de características simbióticas, evidentemente 

complicavam a vivência do luto. A paciente, em diversos momentos, mostrava-se muito 

fundida à sua mãe, inclusive nos atos falhos e na intensa idealização da mesma.  

 A relação simbiótica é descrita por Bleger (1988) como “uma relação muito 

condensada de coisas altamente complexas e contraditórias, que precisam ser ‘esmiuçadas’ e 

discriminadas para que possam ser reintrojetadas e elaboradas” (p.51). A relação de objeto na 

simbiose é aglutinada ou ainda viscosa e é considerada “muda”, pois os sintomas só emergem 

em sua ruptura. Tal descrição é bem pertinente no caso estudado, pois o evento da morte da 

mãe desencadeou em Kamila dificuldades e uma sensação de não possuir recursos para 

superar o ocorrido. Ressalta-se que as dificuldades eram agravadas pelo fato da perda ser 

recente, visto que o primeiro ano do luto é considerado o mais difícil, uma vez que serão 

vividas as primeiras experiências sem o ente querido, e o processo de evolução do luto 

também dependerá dos recursos psíquicos do enlutado (Parkes, 1998). 

  Na análise da dinâmica psíquica da paciente, destacam-se os mecanismos de defesa 

presentes na simbiose, que são a dissociação, a projeção e a imobilização (Bleger, 1988, 
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Klein, 1940 /1996). No caso de Kamila, a utilização do mecanismo de dissociação pôde ser 

observada em suas relações interpessoais: não reconhecia o impacto das mudanças em sua 

rotina com a chegada do enteado, ou quando, na ocasião da mãe no hospital, a paciente 

desfez-se das roupas e objetos pessoais da mãe, mesmo com a crença de que ela iria melhorar. 

Esse fato, inclusive, poderia ser entendido como um luto antecipatório (Fonseca, 2004) e, em 

sessão, a paciente refere que o período de internação serviu para se preparem para o que 

estava por vir.  

 O luto antecipatório pode prevenir o desenvolvimento do agravamento do luto após a 

morte do ente querido. Cuidar do familiar, observando seu conforto, possibilita o contato com 

o doente e pode favorecer a ressignificação do vínculo, mas o acompanhamento desse estado 

pode gerar um choque de realidade ao cuidador. Esse contato mais intenso e com a iminência 

da morte, pode iniciar o processo de aceitação de que futuramente a pessoa não estará mais 

com o familiar (Fonseca, 2004). Porém, a atitude de Kamila em se desfazer dos objetos da 

mãe era repleta de ambivalência, pois ao mesmo tempo em que poderia permitir o contato 

com a dor da perda, eram evidentes as fantasias de melhora de sua mãe, quando referia que se 

esta melhorasse compraria tudo novamente, mesmo diante do prognóstico médico de que se 

tratava de um estado de saúde grave. Grinberg (2000) destaca que uma das reações nos 

estados de melancolia são as reações maníacas, que tendem a favorecer resistência à angústia 

depressiva. Por meio de fantasias onipotentes, tenta-se dominar os objetos persecutórios e 

dominadores, como salvar e reparar os danificados, mas no caso a reparação utilizada é a 

maníaca, que é baseada na onipotência, o que parecia ocorrer com Kamila ao se desfazer dos 

objetos de sua mãe ao mesmo tempo em que referia acreditar em uma melhora. 

 Antes do início da PBO, a paciente foi avaliada pelo SISDAO. Nesse primeiro 

momento, é notório que os sentimentos dela diante da perda da mãe comprometeram sua 

eficácia adaptativa no setor A-R, que foi considerado pouquíssimo adequado. A paciente 

revelava estar muito fechada em si mesma, guardando suas dores e pensamentos e, mesmo 

sendo capaz de procurar ajuda, temia deprimir-se. É evidente que em seu luto o reavivamento 

da posição depressiva arcaica traz todos os aspectos vivenciados, inclusive a sensação de que 

a partir da perda do outro, todos os objetos internos bons se perderam e o que resta é um caos 

interno (Klein, 1940/1996). Embora forçasse encontrar sentido em suas relações interpessoais, 

a vida tornara-se bastante restrita e seus mecanismos defensivos eram dissociação, idealização 

e negação predominantemente características da posição esquizoparanóide. Mas, no setor 

produtivo (Pr) estava adequado visto que Kamila trabalhava, recebia gratificações e prazer por 

sua função e demonstrava capacidade de resoluções adequadas diante de conflitos nesta área. 
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De acordo com a proposta de Simon (1989), a avaliação da eficácia adaptativa foi adaptação 

ineficaz moderada. 

  Os dados da EDAO foram corroborados pelo TRO, visto que a dinâmica psíquica de 

Kamila alternava entre as posições gliscocárica e esquizoparanóide. Observou-se a fusão dos 

objetos bons e maus e a não discriminação entre o eu e o não-eu, próprias da posição 

gliscocárica (Bleger, 1988). Essa seria anterior às descritas por Melanie Klein (esquizo-

paranóide e depressiva), e caracteriza-se pelo objeto aglutinado e ansiedade catastrófica. As 

defesas típicas são: cisão, projeção e imobilização. Nas lâminas em que foram identificadas 

essa posição, os conflitos mobilizadores foram: Luto (AG), privação / solidão (B1) e 

autoridade (CG).  

  Na posição esquizo-paranóide, a ansiedade experimentada é de origem interna e 

externa e, a partir do instinto de morte ocorre o medo de aniquilamento e as angústias 

persecutórias. Nesta posição, as primeiras experiências do bebê com a alimentação e cuidados 

/presença da mãe possibilitam o início da relação objetal, neste momento ainda como objetos 

parciais. As experiências de gratificação e de frustração vão se alternando e interagindo entre 

os impulsos libidinais e agressivos, isto é, o seio materno é sentido como gratificador e 

amado, quando atende, mas também é odiado, quando priva e está ausente. Essa antítese é 

devido à falta de integração do ego e dos objetos (Klein, 1952/1969a). 

 Simon (1986) descreve que os mecanismos presentes na posição esquizo-paranóide 

são a clivagem, a introjeção, a projeção, negação, idealização, onipotência e identificação 

projetiva. Por tratar-se de um ego primitivo e fragmentado, a angústia e frustração 

experimentadas provocam sentimentos desesperadores que levam o ego a recorrer a 

idealizações a fim de preservar o bom objeto. O seio bom a partir da clivagem é purificado, 

acalma o ego da angústia, do aniquilamento e satisfaz a voracidade. Por outro lado, a 

agressividade, a raiva, os temores e a fantasia de destruição são projetadas no seio mau, que é 

sentido como perseguidor. Desta forma, o ego apresenta dificuldades para integrar os objetos, 

faz uso de defesas primitivas e evidencia dificuldades na adaptação e elaboração dos conflitos 

decorrentes do luto.  

 Em lutos advindos de AT, as pessoas revivem suas fantasias inconscientes e, de 

acordo com sua dinâmica psíquica, experimentam culpa que pode ser agravada dependendo 

das circunstâncias do acidente e da relação do enlutado com o falecido. Durante o processo de 

psicoterapia breve operacionalizada (Tabela 10), era evidente que a paciente permanecia 

vinculada ao objeto perdido e, em virtude da idealização, tornava-se ainda mais difícil entrar 

em contato com a realidade. Estas condições ficavam evidentes em Kamila ao descrever que 
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se esquecia das coisas, inclusive esqueceu-se de comparecer em duas ocasiões, ao 

atendimento psicológico (uma vez nas entrevistas iniciais e em outra ocasião na 11ª sessão). 

Observa-se que esses esquecimentos eram resultantes da ação de mecanismos de defesa, como 

negação, de modo que a paciente não pudesse entrar em contato com a realidade. Simon 

(1998) descreve um caso de luto não elaborado no qual a clivagem do ego tem como função 

evitar o contato com a realidade, que é sentida como insuportável.  

  A paciente relatava que mantinha consigo fotos de sua mãe e que não se conformava 

com o que tinha acontecido com uma pessoa tão boa como ela. Nas primeiras sessões, sempre 

que falava sobre a mãe, chorava intensamente, ressaltava suas qualidades e expressava o 

desejo de ser apenas um pouquinho do que sua mãe fora. A idealização fica ainda mais 

evidente quando valoriza excessivamente a mãe, após a conversão religiosa e o milagre 

atribuído à cura da paciente. Uma confusão de identidade entre as duas também foi percebida 

num ato falho da paciente. Ela diz: “vou na casa da minha nora” (coloca-se no lugar da mãe) 

em seguida percebe o equívoco e diz: “não, minha cunhada”. 

  Outro conteúdo que foi trabalhado durante as sessões relaciona-se às dificuldades em 

manifestar sentimentos de raiva e agressividade, em alguns casos o depositário da culpa era o 

outro (motorista que provocou o acidente) ou ela mesma (com sentimentos de dúvida se 

poderia ter feito mais). Parkes (1998) assinala que em situações de mortes violentas que 

possuem como causa a ação humana, a raiva e culpa que provocam são compreensíveis. O 

desejo de vingança pode levar as pessoas a manter foco constante na perda. Formas 

traumáticas de luto, morte repentina, demora no andamento do processo legal ou o temor de 

que a sentença final é considerada banal diante da magnitude da perda, podem aumentar os 

níveis de estresse dos enlutados e evocar a culpa diante da falha de não ter sido possível 

proteger o morto. Esses aspectos eram presentes na paciente, que direcionava raiva para o 

condutor e, durante o processo psicoterápico, chegou a ir até a delegacia para saber como 

estava o andamento do processo. Essa raiva também era potencializada, pelo fato de 

acompanhar o motorista nas redes sociais, Kamila possuía a fantasia de que o mesmo estava 

desfrutando de momentos prazerosos enquanto ela e sua família tinham que enfrentar a perda.  

  Ainda a respeito da culpa, diferentemente de Freud, que considera esta a herdeira da 

dissolução do Complexo de Édipo, Klein (1952/1969b) considera que os estados de 

integração da posição depressiva em que, em certa medida, há uma síntese entre amor e ódio 

que dão origem à ansiedade depressiva, à culpa e ao desejo de realizar reparações ao objeto 

amado e afetado pelas investidas hostis, sendo um superego mais amoroso e não aquele que 

leva à repetição. A diferença entre ansiedade persecutória e ansiedade depressiva é que a 



80 
 

primeira se liga principalmente com o aniquilamento do ego, ao passo que a depressiva está 

relacionada aos danos causados aos objetos internos e externos pelos impulsos destrutivos.  

 

6.2 Caso 2 - Janaína (nome fictício para preservar o sigilo da participante) 

 

Falecido: Gabriel aos 11 anos (filho) 

A participante era a condutora do veículo na ocasião do acidente. 

 

6.2.1 Síntese da entrevista – caso 2 Janaína  

 

Janaína tem 42 anos, é casada e trabalha na área da Educação. Perdeu seu filho Gabriel 

há cinco anos, na época com 11 anos, em um AT. Havia 15 dias que estava com o filho 

adotivo, Lucas, com cerca de um ano e estavam no carro: ela e os três filhos (Gabriel, Lucas e 

Fernanda, com 8 anos na época). Afirma não se lembrar do que aconteceu exatamente, mas 

apenas que estavam no banco de trás o bebê na cadeirinha, seu filho Gabriel atrás do banco do 

motorista, na frente ela (dirigindo) e Fernanda ao seu lado. Como o bebê chorava, a filha 

pulou para o banco de trás para acalmá-lo, nesse ínterim, sabe que desmaiou e colidiu com um 

caminhão. O cinto que segurava Gabriel estourou e ele bateu a cabeça no banco do motorista. 

A filha teve o braço quebrado e a participante quebrou o joelho, a bacia e algumas costelas. 

Com relação ao bebê, não houve nenhuma intercorrência e afirma ter sido algo extraordinário, 

porque soube depois que a marca da cadeirinha que usava, apresentava muitas reclamações 

em acidentes.  

No hospital, permaneceu internada com o filho do meio, Gabriel, que viria a falecer 

depois. A filha pareceu ter entrado em estado de choque, segundo a participante Janaína, pois 

afirmava que não conseguia andar, mas não teve nenhum trauma físico. O esposo foi quem 

logo chegou ao hospital e cuidou de tudo. Uma semana depois, seu filho faleceu e como 

Janaína estava internada, não pode acompanhar velório e enterro. Seu prognóstico foi de que 

levaria um ano para voltar a andar, o que aconteceu em seis meses, quando também voltou a 

trabalhar.    

Mostrou-se muito emocionada ao relatar sua história e afirmou que na época ficou 

estranha, arredia, parecia não querer contato com as pessoas. O marido a ajudava muito com 

os filhos. O bebê, que era muito apegado a ela, chorava demais e só queria ficar com Janaína, 

que não podia carregá-lo ao colo em função de seus comprometimentos físicos. 

Posteriormente, passou a acreditar que a filha a culpava pelo acidente e que, por ver a mãe 

chorando, achava que só gostava de Gabriel. A garota fez psicoterapia e atualmente são bem 
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próximas afetivamente. Comenta que a menina estava com 14 anos e vivendo sua 

adolescência. 

Referiu que teve “Síndrome do Pânico” (SIC) dois anos antes do acidente e, acredita 

que o remédio que tomava foi o que a fez desmaiar, embora os médicos afirmassem que isso 

não seria possível. Na ocasião das entrevistas iniciais, se recusava a tomar medicação, ainda 

que não tivesse mais queixa de Síndrome do Pânico, apenas fazia uso do medicamento 

Fluoxetina 10 mg.  

O trabalho possui grande importância em sua vida, tendo começado bem cedo. Mesmo 

planejando ter filhos, nunca pensou em sair do trabalho. Há períodos em que trabalha até aos 

finais de semana, mas sempre que está em casa fica com os filhos, brinca, leva-os para 

passear. Às vezes, o esposo se queixa de que ela trabalha muito, mas essas reclamações são 

mais frequentes quando ele está mais livre. Janaína procura encontrar alternativas para 

ficarem juntos sempre que possível. 

A respeito de sua vida pregressa, comenta que a relação com seu pai é complicada 

desde que perdeu a mãe, aos 10 anos, vítima de câncer e que só lhe foi esclarecido quando já 

estava adulta. O pai se casou novamente por mais duas vezes, com o passar do tempo, a 

relação com as madrastas tornou-se cada vez mais difícil. Destas uniões posteriores, teve 

outros irmãos e, por ser a mais velha, cuidava dos menores. Lamenta ter sentido o 

distanciamento dos filhos de uma das madrastas, que ao ir embora, após a separação, os levou 

consigo. Seu pai possuía um bom emprego, mas não “usou a cabeça” (sic) e gastou o dinheiro 

da indenização com negócios próprios que não vingaram. Quando Janaína já estava casada e 

grávida de Gabriel teve uma discussão com seu pai que quase chegou a agredí-la fisicamente 

e ficaram sem se falar por um período. Após o nascimento do neto, aproximaram-se 

novamente.  

Não referiu problemas durante as gestações, apenas quando Fernanda nasceu, ficou 

hospitalizada por 25 dias e, Janaína ia visitá-la todos os dias para amamentar e ficar com a 

filha no hospital. Sobre Gabriel, o descrevia com muito carinho e emoção dizendo que era 

muito especial, afetuoso e muito bondoso com todos. 

Sempre desejou ter filhos e o desejo em adotar era também de seu marido. Refere que 

no início, Lucas (adotado) era mais agressivo, não queria ser tocado por outras pessoas 

(exceto ela) e em alguns momentos Janaína sentia que as pessoas faziam diferença entre as 

crianças pelo fato dele ser adotado, por isso evitava alguns lugares. Atualmente, acredita que 

Lucas sabe reconhecer quando não gostam dele e, caso se sinta ameaçado, revida, mas a 
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relação com a irmã e com os pais é muito boa. Às vezes, remete alguma experiência ao 

Gabriel, o que acredita que é porque falam nele com certa frequência.  

 

6.2.2 Análise da entrevista – caso 2 Janaína 

 

Setor Afetivo-Relacional (A-R) 

A perda precoce da mãe e as relações difíceis com as esposas de seu pai marcaram sua 

infância. (fe/- luto).  

A relação difícil com o pai após a morte da mãe e a briga que tiveram, em que quase foi 

agredida por ele. (fe/-). 

Atualmente, entende a teimosia de seu pai e atribui isso à idade avançada, mas tem procurado 

ajudá-lo. (fi/+). 

A relação com as irmãs caracteriza-se como sendo de cuidado (fe/+ e fi/+), no entanto há um 

distanciamento com a irmã mais nova (fe/-) e com o irmão que está preso (fe/-). 

Cuidou dos irmãos mais novos e dos filhos da madrasta e relatava com carinho sobre esse 

período. (fi/+). 

Com a separação do pai, perdeu contato com os filhos da madrasta e sentiu essa perda. (fe/- 

luto). 

Fala com carinho sobre o irmão e atribui sua condição de sofrimento à perda precoce. (fi/- 

projeção). 

A avó e tia paterna oferecem algum suporte e são presentes após a perda da mãe (fe/+). 

A morte da mãe foi muito abrupta, só veio saber que se tratava de um câncer, quando estava 

adulta e tratava de um nódulo no seio. (fe/- e fi/- perda precoce da mãe e as fantasias de 

abandono). 

Acredita que o único irmão, filho de ambos os pais, se envolveu com pessoas erradas. (fi/- 

projeção).  

Procura ajudar seu irmão atendendo suas necessidades enquanto estava na prisão. (fi/+). 

A relação com o marido é descrita como boa, foram namorados desde a adolescência. Ele 

inclusive a ajudava no cuidado com os irmãos menores. (fe/+). 

Como sempre quis adotar um filho, acolheu uma criança em sua casa por quase um ano com 

autorização da gerente de uma casa de acolhimento. Acreditava que iria adotar essa criança, 

mas não foi possível. Achou que foi enganada pela referida gerente. (fe/- luto). 

Após a primeira situação frustrada de adoção, buscou se informar e por meios legais, 

conseguiu adotar Lucas. (fi/+ capacidade de reinvestimento em novo objeto). 
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Demonstra culpa pelo acidente e afirma que “matou seu filho”. (fi/- culpa persecutória- 

posição esquizoparanóide). 

Acredita que o remédio que estava tomando foi o desencadeador do desmaio. (fi/d projeção). 

Distanciou-se das pessoas após o acidente, evitando contatos familiares. (fi/d). 

Apresenta dificuldades em falar da morte do filho, chegando a dizer para pessoas não tão 

próximas, que não sabiam que havia perdido seu filho, que o mesmo estava em casa. (fi/d 

negação). 

Não conseguia se lembrar de detalhes a respeito do acidente. (fi/d repressão/negação). 

Sente-se culpada pela morte do filho. (fi -/ culpa persecutória). 

Ela e o esposo aceitaram doar os órgãos do filho. (fi/d – defesa compensatória e fe +). 

A escola oferecia homenagens ao seu filho, as pessoas lhe perguntavam como estava e diziam 

orar por ela, mas sentia-se muito mal por isso. (fi/d raiva). 

Tem um sobrinho que nasceu com poucos meses de diferença da idade de seu filho, mas evita 

encontrá-lo, pois é “muito duro” para ela, ver que seu filho poderia estar vivo. (fi/- inveja). 

Acreditava que sua filha a culpava pela morte do irmão e que gostava mais dele. (fi/d fantasia 

– posição esquizo-paranóide). 

Permite que sua casa seja ponto de encontro das amigas da filha e se apresenta bem próxima a 

elas. (fi/+ defesa compensatória). 

Sua irmã casada estava grávida e perdeu o bebê, sentiu que todos esperavam dela uma atitude 

para conformar sua irmã, mas reconhece que não sabia o que dizer e não conseguiu ajudá-la. 

(fi/- identificação projetiva maciça). 

Reconhece que sufoca os filhos, principalmente a filha que quer proteger. (fi d/ fantasias 

destrutivas). 

 

Produtividade (Pr) 

Apresenta gratificações com relação ao trabalho. (fe/+). 

Executa uma carga de trabalho excessiva e, às vezes, usa o trabalho como uma maneira de 

fugir dos conflitos. (fi/d compensação). 

Reconhece que seu chefe hierárquico direto é uma pessoa controladora, mas demonstra 

habilidades para lidar com ele. (fi/+). 

 

Orgânico (Or) 

Não gosta de tomar remédios, mesmo que sejam prescritos pelo médico. (fi/-cisão, esquizo-

paranóide). 
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Recuperou-se fisicamente do acidente antes do prazo dado e voltou a andar 6 meses antes, 

pois desejava cuidar dos filhos. (fi/+). 

Sente dores nos joelhos, possivelmente seja necessário submeter-se a uma cirurgia, mas oscila 

entre resistência e busca por ajuda médica. (fi/- ambivalência, fi/d a dor parecia alivar a culpa 

inconscientemente). 

Busca práticas alternativas, como chás, para acalmar-se. (fi/- negação, fi/- fantasias 

onipotentes). 

Seu sono é bem fragmentado, chega a passar dias sem dormir. (fi/-, fi/d negação). 

Refere que tem retomado a atividade sexual com seu marido. (fi e fe/+ potencial de saúde). 

 

Sócio-Cultural (S-C) 

Tem evitado eventos familiares por achar que as pessoas vão julgá-la ou fazer diferença com 

seu filho adotivo. (fi/d projeção e fantasias persecutórias). 

Quando os passeios e saídas remetem a benefícios para os filhos aceita participar, mas nunca 

quando é para si mesma. (fi/- culpa persecutória). 

 

 

Tabela 15 – Resultado da avaliação inicial do SISDAO - caso 2 Janaína 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouquíssimo adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouco adequada. 

 

  O resultado do SISDAO (Tabela 15) de Janaína (Caso 2) indica adaptação 

ineficaz severa (2,0, grupo 4). A hipótese levantada foi de que a dificuldade de adaptação 

encontrada se deu em função do luto pela perda do filho, considerado um luto complicado e 

adotado como situação-problema. 
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7.2.3 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação inicial – caso 2 Janaína 

 

Tabela 16 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO inicial– 

caso 2 Janaína) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Homem. Céu. Escuro. 

A2 (2) Casal, família unida. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Duas pessoas, Jesus. Mesa, cama, sofá. Inexistente. 

B3 (4) Pessoas, Deus, 

alguém. 

Porta, céu. Local escuro, 

morte. 

AG (5) Uma pessoa. Horizonte, mar 

aberto, areia clara, 

céu aberto. 

Inexistente. 

B1 (6) Família, um pai, uma 

mãe, filha. 

Quarto do filho, 

penteadeira, espelho, 

televisão, filme. 

Inexistente. 

CG (7) Pessoa. Escadaria, filme de 

terror. 

Filme de sombras, 

escuridão. 

A3 (8) Um casal e uma 

criança. 

Inexistente. Inexistente. 

B2 (9) Casal. Refúgio no meio da 

cidade, local verde, 

prédio. 

Inexistente. 

BG (10) Pessoas. Templo, igreja. Inexistente. 

C2 (11) Pessoa. Quarto. Inexistente. 

C1 (12) Família, crianças. Cadeira, leite, café 

da manhã. 

Dia claro. 

 

 

Tabela 17 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO inicial – caso 2 Janaína) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Da Solidão. Reparar o objeto 

estragado. 

Triunfo, reparação 

maníaca. 

A2 (2) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Idealização. 

C3 (3) Da perda. 

 

Encontrar o bom 

objeto. 

Imobilização; 

Angústia 

confusional 

Negação 

Idealização. 

B3 (4) De aniquilamento. Proteger o self bom, 

do aniquilamento. 

Idealização, 

angústia 

confusional,  

Identificação 

projetiva; 

Reparação 

maníaca. 
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AG (5) Da perda. Encontrar o bom 

objeto. 

Alucinação 

negativa; 

Idealização,  

Angústia 

confusional. 

B1 (6) Da solidão. Evitar o abandono. Alucinação 

positiva, defesas 

obsessivas, 

idealização. 

CG (7) Do aniquilamento. Angustia 

confusional. 

Alucinação 

negativa, 

Imobilização, 

confusão,  

Dissociação. 

A3 (8) Da perda. De manter o bom 

objeto. 

Identificação 

projetiva maciça; 

Fantasias 

onipotentes. 

B2 (9) De destruir o par. Manter o par. Idealização,  

Defesas maníacas. 

BG (10) De destruição do 

grupo. 

Manter o grupo 

unido. 

Idealização, 

racionalização. 

C2 (11) Luto pela destruição 

do objeto. 

Reparar a perda. Alucinação 

negativa; 

Angústia 

confusional; 

controle 

onipotente, 

Negação. 

C1 (12) Medo da perda do 

objeto. 

Proteger o objeto 

bom do 

aniquilamento. 

Aluncinação 

positiva; 

idealização. 

 

Tabela 18 – Síntese do TRO e posição – avaliação inicial – caso 2 Janaína 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Nessa prancha, a paciente participante reconhece e teme 

o desconhecido, mas deseja triunfar sobre ele. A tristeza 

sentida pode indicar sinais de depressão. 

Esquizoparanóide 

com tendência  

depressiva. 

A2 (2) A idealização presente na história parece ser uma 

tentativa do ego de aplacar a solidão provocada pela 

prancha anterior.  

Esquizo-paranóide. 

C3 (3) O ego parece suportar a situação triangular inicialmente, 

mas não tolera os impulsos agressivos e, faz uso da 

idealização para conter as angústias confusionais. 

Gliscocárica. 

B3 (4) Novamente a situação triangular é vivenciada, mas o 

ego, diante do temor de aniquilamento e dos impulsos 

agressivos, utiliza-se de idealização e de defesas 

maníacas. 

Esquizo-paranóide. 

AG (5) O ego parece não ser capaz de enfrentar a situação de Esquizo-paranóide. 
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morte e de luto. A angústia confusional e a idealização 

extrema são uma forma de defesa frente a situação 

provocada.  

B1 (6) Embora o ego pareça possibilitar o contato e a relação 

transferencial, demonstra dificuldades em enfrentar 

situações de solidão e temor do abandono. Utiliza-se de 

defesas obsessivas e de idealização, a fim de suportar os 

conteúdos ameaçadores. 

Esquizo-paranóide. 

CG (7) As distorções apresentadas denotam que o ego apresenta 

temor de aniquilamento. A possibilidade de um 

superego bem rígido e tirânico leva a defesas mais 

primitivas. 

Gliscocárica. 

A3 (8) O luto e a separação denotam grande esforço do ego. As 

fantasias onipotentes de estar com o objeto perdido, 

sugerem dificuldades em lidar com a separação e a 

perda. 

Esquizo-paranóide. 

B2 (9) O temor diante do risco de destruição do par provoca no 

ego defesas maníacas e fantasias gratificantes. 

Esquizo-paranóide. 

BG (10) O ego teme a destruição do grupo e, utiliza-se de 

mecanismos defensivos como a idealização e a 

racionalização. 

Esquizo-paranóide. 

C2 (11) O luto reaparece e mobiliza sentimentos distintos, como 

a angústia e a raiva. No entanto, há tentativas de 

reparação, porém esbarram em angústia confusional.  

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

C1 (12) O ego demonstra necessidade de afeto e de gratificações 

orais. Tenta solucionar os conflitos por meio da 

idealização. 

Esquizo-paranóide. 

Branca 

(13) 

Apesar dos medos e da incerteza do futuro, há desejo de 

cura, o que sugere bom prognóstico. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

 

 A análise dos resultados (Tabelas 16, 17 e 18) foi realizada a partir dos preceitos de 

Phillipson (1955) e Rosa (1995). Ao avaliar o conteúdo humano, destaca-se que apenas nas 

pranchas A1, A2, A3, C3, B2 e BG, o número de personagens se localizava dentro do 

esperado. Nas pranchas B1 e C1, identifica-se a inclusão no número de pessoas e em AG, CG 

e C2, assim como a negação do grupo, sendo atribuída a essas apenas uma figura humana. Em 

C1 e B1, a participante parece não conseguir lidar com a solidão e, desta forma, inclui pessoas 

familiares à sua rotina do dia-a-dia, possivelmente para aplacar o medo e a solidão. Em C3 e 

B3, são incluídas, respectivamente, Jesus e Deus, que representam um cuidado, atenção e 

amparo ao personagem falecido, porém, por não se tratar de figuras humanas, sugerem 

distanciamento dos conflitos sugeridos pelo teste. É importante destacar que, nas de grupo 

(AG e CG), Janaína vê apenas uma pessoa, retratando o medo e a solidão caracterizando uma 

ansiedade persecutória.  
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 No que se refere ao conteúdo de realidade, apenas em A2 e A3 foram inexistentes, 

sendo que, no restante foram atribuídos ambientes internos e externos com destaque em B1, 

no qual foi atribuído como um filme de terror. O Contexto de realidade apareceu apenas em 

A1, B3, CG e C1, sendo visto como locais escuros ou de morte, e apenas em C1 houve a 

percepção de um dia claro.  

 Na análise do Sistema Tensional Inconsciente Dominante (STID) proposto por Rosa 

(1995), observa-se que os medos apresentados foram de solidão, de aniquilamento, de 

destruição (do par, do grupo ou do objeto) e da perda. Os desejos se situavam entre evitar o 

abandono, proteger o self do aniquilamento, manter o bom objeto e encontrar /reparar a perda.  

 Os mecanismos de defesas predominantemente utilizados foram mais primitivos, 

típicos da posição esquizo-paranóide, como idealização, imobilização, negação, identificação 

projetiva, alucinação positiva, alucinação negativa e fantasias onipotentes. Essas indicam um 

ego fragilizado, no qual predominam a cisão do objeto bem como do próprio ego. A angústia 

básica se apresenta do tipo persecutória, em virtude do temor de vir a ser aniquilado e com 

defesas que evitem ou preservem o ego do aniquilamento.  

 Em algumas situações (C3 e CG), o conteúdo presente nas pranchas parece ter 

mobilizado intensamente o ego da paciente, pois observou-se dificuldades em discriminar o 

eu, do não-eu, típicos da posição gliscocárica (Bleger, 1988). Em C3, que propõe uma 

situação triangular e se espera identificar uma figura feminina (Ocampo & Arzeno, 1999), 

destaca-se que essas são identificadas de forma mais distantes nomeadas apenas por “pessoa”, 

“alguém” e “Jesus”, o que sugere a dificuldade de entrar em contato com a situação triangular 

que a prancha provoca. Além da negação dos impulsos e afetos, é possível identificar-se ainda 

uma distorção grave, presente em protocolos psicóticos, em que se vê a mesa como cama. Em 

CG as dissociações se mostram ainda mais intensas, pois não vê o grupo de pessoas na parte 

de baixo da prancha. Nesta cena, mobilizam-se as questões relativas a autoridade: mente-

corpo, superego-id, mundo interno-externo, fantasia-realidade etc (Ocampo & Arzeno, 1999), 

que no caso, Janaína não consegue estabelecer essa dualidade e seu mundo interno e 

superego, parecem estar seriamente ameaçados e em risco. 

 Em A1, C2 e na Branca, embora tenham sido classificadas como esquizo-paranóide, 

observou-se uma tendência à posição depressiva: parece ser possível uma aproximação com 

os objetos destruídos/perdidos e com os afetos, além de uma esperança de superação e 

mudança, mesmo que idealizadas e maníacas, pois buscam tentativas de reparar o objeto 

destruído.  
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 Como citado anteriormente, nas situações de um único personagem, a participante 

denota dificuldades com a solidão e abandono, pois inclui outros personagens. Nas pranchas 

de par, o casal aparece unido e idealizado, sendo presente desejo de construção e de apoio. 

Nestas pranchas, é possível atribuir os aspectos prognósticos do vínculo terapêutico (Ocampo 

& Arzeno, 1999), nesse caso hipotetiza-se serem favoráveis. Em C2, a análise indica a 

exclusão do segundo personagem (que estaria na cama). Como o conteúdo propõe avaliar 

como o examinando responde às situações de perda e elaboração do luto, supõe-se que 

mobilizou intensamente Janaína, que permite a aproximação com a temática depressiva 

sugerida, porém o impacto gera angústia confusional. 

 Nas histórias de três personagens, apenas em B3 é possível identificar-se a inclusão de 

mais um elemento. Como já descrito, sugere-se que este conteúdo provocou intensa 

mobilização, pois as pessoas são vistas de forma mais distante (pessoas apenas, sem qualquer 

identificação de vínculo entre elas) e, há a presença de Deus, com a tarefa de solucionar, 

amparar diante da solidão (em C3 Jesus está presente). Convém destacar que em A3, que 

propõe analisar a separação e fantasias de morte, Janaína parece identificar-se projetivamente 

e de forma maciça com o conteúdo, ao relatar uma história em que os pais tem mais um 

momento com a criança, que vai para outro lugar, apesar das fantasias onipotentes, é possível 

relatar o quanto amam a criança e podem se despedir dela. No entanto, a culpa parece emergir 

e temem que a criança não esteja bem, ou esteja precisando de ajuda. 

 Nas histórias de grupo, como informado, apenas em BG nota-se a percepção do grupo, 

porém são pessoas que estão envolvidas em um mesmo objetivo, mas com pouca troca e 

contato afetivo entre elas (são pessoas que foram rezar em uma igreja). Janaína parece denotar 

intensos sentimentos de solidão e abandono, diante dos quais não é possível tirar benefícios 

de situações grupais.  

 Nas pranchas em que há como temática a morte/luto (AG, A3 e C2), observa-se que 

em A3 e C2 Janaína identificou situações de luto, porém estas denotam intensa mobilização e 

indicam as dificuldades em lidar com a perda, em C2 aparecem sentimentos de raiva e 

angústia pela perda.  

A temática da morte apareceu também em B3 e C3. Em B3, que avalia o olhar e o ser 

olhado, houve narrativa com a morte e as preocupações com o que ocorreria depois. Em C3, 

na qual busca analisar a cena primária, também foi observada a temática da morte, como já 

citado, com a projeção de que Jesus estaria presente para auxiliar.  
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6.2.4 Síntese PBO – caso 2 Janaína 

 

Tabela 19 – Síntese da PBO - caso 2 Janaína 

Sessão Conteúdo 

1ª.  Janaína informou sentir-se melhor nas últimas semanas. Relatou a respeito 

da relação familiar conturbada após a morte da mãe e os três casamentos 

posteriores do pai, além da agressão física que sofreu por parte dele. Uma 

das irmãs, recentemente, teve um aborto espontâneo no quarto mês de 

gestação, e sentiu que todos esperavam dela alguma ação para ajudar a 

irmã, por ter cuidado desta como mãe e, por ter perdido seu filho. Janaína 

não sabia como ajudá-la, pois também enfrentava sua dor. 

2ª.  Demonstrou grande preocupação com o estado de saúde de seu pai, uma 

vez que o mesmo apresentava dificuldades respiratórias. Tem tentado 

ajudar, organizando-se junto às irmãs, mas descreveu que o mesmo recusa 

ajuda.  

Conseguiu verbalizar sobre a culpa sentida mediante o acidente e a morte 

de Gabriel. Temia ter deixado de fazer algo por ele, fato este que 

desencadeou, nos dias de hoje, o desejo de sempre gratificar os filhos.  

Sobre o acidente, não se lembra de muita coisa, apenas alguns “flashes”. 

Demonstrou fantasias de onipotência e ambivalência entre o desejo de ter o 

filho, mesmo com sequelas gravíssimas e a doação de órgãos, que ajudou 

outras pessoas. 

3ª.  Descreveu que na última semana passou mal: saiu mobilizada da 

psicoterapia por ter falado de assuntos difíceis. Por ter passado o dia no 

Pronto Socorro, aguardando notícias do pai, viu muitas crianças doentes, 

em estado vegetativo, e isso a fez lembrar-se de Gabriel. Ter visto também 

um caso de vítima de acidente de trânsito, a deixou muito mobilizada, 

como se estivesse vivenciando o dia de seu acidente. Emocionou-se e 

chorou intensamente. 

A realidade percebida é muito difícil e enfrentá-la requer recursos 

psíquicos e as defesas de negação e repressão atuaram neste momento.  

Foi possível discutir suas fantasias, a dor legítima e seu desejo de enfrentar 

as dores do luto, ao falar pela primeira vez com algumas pessoas sobre o 

acidente, inclusive com a proximidade da filha. Esse assunto parece ser 
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menos ameaçador.  

4ª. Disse estar ficando bem, entretanto, à noite sente mais ansiedade e 

sintomas de taquicardia. Imagina que por estar relembrando tudo [no 

processo de psicoterapia], atribui essa agitação e nervosismo, o que 

dificulta o sono. 

Lembrou-se de quando teve o transtorno de pânico [que foi antes do 

acidente] e teme, nos dias atuais, passar mal e desmaiar, da mesma forma 

que o ocorrido anteriormente. Reconheceu que guarda as coisas para si 

mesma, não é de falar. Compartilhava um pouco com o marido algumas 

dessas coisas, mas vivenciou perdas muito precoces: a morte da mãe, as 

rupturas familiares, brigas com o pai, prisão do irmão, fracasso no primeiro 

processo de adoção e a perda de seu filho Gabriel. Foi possível, nesta 

sessão, observar essas grandes perdas de Janaína.  

A capacidade de reparação foi também observada, quando diante do 

fracasso do processo de adoção, buscou estudar mais, entender sobre as leis 

e conseguir sucesso nesta outra tentativa, no entanto, sofre por reconhecer 

que seu filho adotivo sofre preconceito. 

5ª. Comentou que refletiu muito sobre as sessões, mostrou-se disponível para 

conversar, estar junto com o afilhado e referiu sentir prazer nesse encontro. 

Referiu ganhos em reuniões familiares, embora se sinta mais confortável 

quando está em sua própria casa e justifica dizendo que é porque Lucas fica 

melhor, tem conseguido aproveitar e sentir-se menos ameaçada. 

Reconheceu que se está mais tranquila e, por conta disso, entende que o 

filho percebe e se sente melhor. Denotou capacidade de ser mais continente 

e auxiliar o filho em suas emoções. 

6ª. Apresenta-se mais calada, referiu sono e ter dormido melhor nos últimos 

dias. Após o acidente era ainda mais difícil dormir, por ficar remoendo 

todos os acontecimentos. As dores na perna, quadril e joelhos são sequelas 

do acidente. Demonstrou preocupação com a saúde: sono, peso e condições 

físicas e referiu perda de peso. 

7ª.  Tem procurado lidar com sentimentos ambivalentes e opostos: desejo de 

superproteger os filhos, mas conseguiu reconhecer que é preciso dar espaço 

para que ganhem autonomia. Após o acidente, fantasias e medo de que algo 
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aconteça são mais frequentes.  

Comentou ter chorado muito por ter se identificado com a história de uma 

mãe que perdeu quatro filhos e que questionava Deus. Disse ter tido essa 

vivência de revolta e por comparar também, pessoas más que “ficam” e 

pessoas más que morrem. Novamente, é capaz de olhar para a própria dor, 

falar sobre ela e ser capaz de acolher o outro que também sofre. 

8ª.  Relatou sobre as demandas do trabalho, de períodos esporádicos em que 

precisa levar trabalho para casa. Demonstra grande satisfação com o 

trabalho. Reconheceu que após o falecimento do filho, afastou-se do 

marido, mas tem retomado gradativamente o envolvimento e, referiu maior 

disponibilidade em investir afetivamente no casamento. Janaína parece 

permitir-se olhar para si e resgatar momentos de prazer e brincadeiras na 

relação.  

Sobre a culpa, afirmou não ser mais tão intensa – embora ainda presente, 

reconheceu que foi uma fatalidade. Entendeu que falar sobre a perda é 

possível. 

9ª.  A sessão coincidiu com a semana de finados e este fato a mobilizou. 

Reconhece que há pessoas que parecem ter uma curiosidade mais perversa 

e outros que são mais cuidadosos e oferecem apoio. Revelou recursos 

psíquicos para compreender que não se trata de como os outros agem e sim, 

como se sente frente à perda.  

Consegue perceber os filhos com suas idiossincrasias. Percebeu que ela e a 

filha estão mais próximas, compartilham coisas e afetos, emociona-se 

bastante ao relatar sobre isso. 

10ª.  Mostrou-se mobilizada com o acidente do avião da Chapecoense (no qual 

morreram 71 pessoas e apenas 6 sobreviveram), por não entender como 

alguns sobreviveram e outros não, mas não se incomoda ouvir sobre Deus. 

Ficou incomodada com o marido contando do acidente, ao explicar o medo 

da filha em usar o cinto de segurança, pois o irmão estava de cinto e 

faleceu. Achava que o cinto havia estourado, mas soube que na verdade o 

banco do motorista (em que estava Janaína) se soltou e bateu em seu filho. 

Isso intensificou o sentimento de culpa.   

Foram trabalhadas as fantasias de onipotência, de impotência e de controle 
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com Janaína, a respeito dos desejos de trazer seu filho de volta, adivinhar o 

que poderia ocorrer ou controlar os eventos. 

Emociona-se ao ouvir a filha falar do irmão, de forma espontânea e afetiva, 

e a lembrança faz perceber que os temores são dela e não dos outros. 

11ª.  Relatou preocupações com o filho Lucas, mais especificamente a respeito 

de sua agitação e seu comportamento impulsivo. Mas, consegue olhar para 

o filho sem confundi-lo com Gabriel.  

Referiu que, por conta de uma notícia sobre morte cerebral e doação de 

órgãos, seu esposo relatava qual seria todo o procedimento. Em um 

primeiro momento ficou apreensiva, porque não sabia como dar força para 

ele, mas reconheceu que foi importante permitir que ele se expressasse. 

Destaca que foi a primeira vez que falaram sobre isso.  

12ª. Abordou alguns ganhos creditados à psicoterapia, como estar mais leve, 

mais falante e permitir-se ter prazer com o marido e com os filhos. A 

saudade de Gabriel, parece menos ameaçadora. Reconhece mudanças na 

relação com todos. Sente-se gratificada pela proximidade com a filha e 

permite as amigas da filha em sua casa, o que intensifica a aproximação 

com a filha Fernanda, bem como com o marido. 

Reconhece e confirma que melhorou, mas que alguns dias são mais 

difíceis. Validou-se sua dor, pois se sentia impedida de vivenciar seu 

sofrimento por causa do tempo do acidente e pelo fato de ter outros filhos, 

a dor da perda de Gabriel não era legitimada, era como se não lhe fosse 

permitido sofrer pelo filho perdido. É importante que pudesse se sentir 

acolhida e que se respeitasse também, com as variações de seus 

sentimentos haverá momentos bons e ruins, mas que poderá contar com 

seus recursos para lidar com estes. Janaína parece mais tranquila e aliviada.  

 

 

6.2.5 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação final – caso 2 Janaína 

 

 A seguir será apresentada a avaliação do TRO de Janaína realizado ao final do 

processo da PBO. 
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Tabela 20 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO final – 

caso 2 Janaína) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Homem. Céu. Inexistente. 

A2 (2) Casal. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Pessoas. Café da tarde, sala. Inexistente. 

B3 (4) Três pessoas. Casa, cômodo. Inexistente. 

AG (5) Alguém. Areia, praia, final de 

tarde. 

Horizonte. 

B1 (6) Pai, mãe, filho (a). Quarto de menina, 

espelho, final do dia. 

Inexistente. 

CG (7) Pessoas, crianças. Escadaria. Inexistente. 

A3 (8) Três pessoas. Inexistente. Inexistente. 

B2 (9) Casal. Lugar calmo.  Sombra da árvore. 

BG (10) Várias pessoas. Templo [basílica] de 

N. Sra. Aparecida. 

Inexistente. 

C2 (11) Duas pessoas. Quarto, cama, porta.  Inexistente. 

C1 (12) Família.  Sol, janela, manhã 

ensolarada, cozinha, 

café. 

Inexistente. 

 

Tabela 21 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO final – caso 2 Janaína) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Luto pela destruição 

do objeto. 

Reparação no objeto 

danificado. 

Triunfo e controle 

onipotente. 

A2 (2) Destruição do par. Manter o par unido. Reparação. 

C3 (3) Perder o bom objeto. Reparar o objeto 

danificado. 

Reparação. 

B3 (4) Da perda. De superar a perda. Angústia 

confusional;  

Idealização. 

AG (5) Da perda. De superar a perda. Idealização; 

Negação; 

Alucinação 

negativa; 

Reparação 

maníaca. 

B1 (6) Da solidão. Manter o par unido. Idealização;  

Obsessivas,  

Alucinação 

positiva, regressão. 

CG (7) Da agressividade. Proteger o bom 

objeto do 

aniquilamento. 

Idealização,  

Humor,  

Racionalização. 

A3 (8) Da perda. De manter o bom 

objeto. 

Angústia 

confusional, 

reparação maníaca. 

B2 (9) Da solidão. De manter o par Racionalização,  
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unido. Idealização. 

BG (10) Luto pela perda do 

objeto. 

Reparar o objeto. Reparação.  

C2 (11) De perda. De manter o bom 

objeto. 

Idealização; 

Obsessivas. 

C1 (12) Da solidão. Manter o bom 

objeto. 

Alucinação 

positiva, 

racionalização,  

 

Tabela 22 – Síntese e posição – avaliação final do TRO – caso 2 Janaína 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) O ego demonstra recursos para enfrentar a situação 

desconhecida. Parece reconhecer a dificuldade, mas 

esta se apresenta menos ameaçadora. 

Depressiva. 

A2 (2) A situação projetada na prancha demonstra que é 

possível utilizar-se da reparação, o que sugere um 

ego capaz de lidar com a realidade. 

Depressiva. 

C3 (3) O tema da separação aparece de forma menos 

intensa e o ego parece ser capaz de lidar com a 

ruptura por meio de fantasias orais. 

Depressiva. 

B3 (4) A situação triangular é percebida e, novamente, a 

temática da perda aparece. Aqui, apesar da angústia 

confusional, parece haver a elaboração da situação 

de exclusão: a presença de um terceiro diante de um 

par unido.  

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

AG (5) Embora a situação de luto emerja nesta prancha, a 

solidão enfrentada e a negação do contexto 

proposto sugerem uma elaboração maníaca.  

Esquizo-

paranóide com 

tendência  a 

depressiva. 

B1 (6) Há predisposição para o contato com os conteúdos 

internos, no entanto, o temor da solidão provoca 

fantasias de idealização. 

Esquizo-

paranóide. 

CG (7) Nesta situação, a agressividade parece ser 

direcionada a objetivos socialmente aceitos. As 

situações agressivas parecem ser menos temerosas. 

Os impulsos amorosos parecem ser capazes de 

proteger da destruição. 

Depressiva. 

A3 (8) A situação de perda da prancha B3 (4) é retomada 

e, desta vez, embora pareça haver uma reparação 

maníaca, o ego é capaz de lidar com diferentes 

sentimentos: tristeza, alegria e saudade. Denota 

capacidade para separar-se do bom objeto. 

Depressiva. 

B2 (9) A idealização possibilita lidar com os temores de 

separação e de destruição do par, mas há presença 

de impulsos amorosos que diminuem a 

persecutoriedade. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência a 

depressiva. 

BG (10) Nesta situação o ego parece ter recursos para lidar 

com as perdas e, desta maneira, sentir a gratidão 

pelo apoio recebido. 

Depressiva. 
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C2 (11) Novamente a temática do luto aparece, mas, ainda 

que as defesas sejam de idealização, o ego parece 

ser capaz de lidar com as preocupações e temores 

diante da perda. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência a 

depressão. 

C1 (12) A situação é vivenciada com calor humano e 

fantasias de oralidade. O ego parece ser capaz de se 

aproximar da realidade. 

Depressiva. 

Branca (13) A situação de recomeço é difícil, mas com 

esperanças denota que o ego parece estar mais 

fortalecido. A capacidade de sentir esperança e 

gratidão sugere esse fortalecimento egoico. 

Depressiva. 

 

 De acordo com os resultados da segunda aplicação do TRO de Janaína, podemos 

destacar, a partir dos achados de Phillipson (1955) e Rosa (1995) que, em relação ao conteúdo 

humano (Tabela 20), predominantemente estão de acordo com o proposto pelas pranchas, 

com exceção em C3 que não estão especificadas quantas pessoas estão na história, o que 

permite supor certo distanciamento do conteúdo; nas pranchas de grupo, apenas em AG 

identificou uma pessoa, também com certo distanciamento – identificado por alguém; e em 

C1 acrescentou mais personagens, descrevendo-os por família. Nesse acréscimo, destaca-se 

que a relação e o vínculo presentes na história são de natureza afetiva. 

 Sobre o conteúdo de realidade (Tabela 20), prevalecem ambientes internos e externos, 

em consonância com os propostos no teste, apenas em A2 e A3 não foram identificados. O 

Contexto de Realidade foi encontrado em uma única prancha (B2).  

 Os medos presentes que prevalecem nas histórias (Tabela 21) são da ordem da perda, 

apenas em B2 e C1 observou-se a solidão, em A1 e A2 da destrutividade e CG da 

agressividade. Os desejos mais presentes foram de superar a perda e reparar o objeto, manter 

o par unido e evitar o aniquilamento. As defesas apresentadas por Janaína se alternam entre as 

mais primitivas, de acordo com Rosa (1995), como idealização, alucinação positiva e negativa 

e negação. No entanto, destaca-se a evolução nas defesas apresentadas pela paciente em que 

se utiliza de reparação (às vezes maníaca), defesas obsessivas, humor e controle onipotente. 

Em A3, observa-se juntamente com a reparação maníaca a angústia confusional, porém 

conforme apregoa Ocampo e Arzeno (1999) “numa boa adaptação as ansiedades 

predominantemente são depressivas e não persecutórias ou confusionais (ainda que as 

ansiedades confusionais sejam as que, muitas vezes, detectam a capacidade de luta e a 

tentativa de sair de uma situação muito persecutória)” p. 127. Neste caso, foi possível 

compreender que havia uma tentativa de elaboração e a capacidade egoica para suportar 

diferentes sentimentos.  
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 As posições identificadas em cada história (Tabela 22) alternaram-se entre esquizo-

paranóide e depressiva, no entanto, destaca-se a ausência da gliscocárica. A situação 

evidenciada em B1 sugere posição esquizo-paranóide, pois além da inclusão de outros 

personagens e de uma situação idealizada, ao dar “boa noite” para o filho e de regressão por 

meio do sono, para no dia seguinte retornar à rotina, indicam dificuldades de adaptação diante 

da ansiedade persecutória. No restante das histórias identifica-se o predomínio da posição 

depressiva e, conforme destaca Rosa (1995), nessa o objeto é percebido como total, dada a 

diminuição da fragmentação em busca da coesão, há uma redução da distância entre o 

fantasiado interno e o externo e, embora o ego possa não saber como restaurar o objeto da 

forma correta e no momento adequado, a angústia depressiva busca tentativas dessa reparação 

e, mesmo que ocorram tentativas maníacas, essas se apresentam mais adequadas.  

 Nas histórias em que se prevê um personagem observa-se dificuldades de Janaína em 

lidar com situações de solidão, pois em B1 e C1 houve inclusões, no entanto, destaca-se que 

estas são frutos de vínculos positivos que vieram para auxiliar. Nas histórias com dois e três 

personagens houve a percepção adequada do número de elementos. Nas situações de grupo, a 

exceção perceptual foi em AG, na qual a história foi centrada em um personagem que aprecia 

uma paisagem bonita para relaxar, nessa situação, verifica-se a negação do conteúdo da 

prancha e uma elaboração maníaca (Ocampo & Arzeno, 1999). 

 Na prancha Branca, descrita por Ocampo e Arzeno (1999) como um indicativo do 

prognóstico de alta, observa-se a integração dos objetos. Janaína é capaz de compreender que 

há possibilidade de um novo recomeço, que haverá dificuldades, mas que a esperança e a 

crença na existência de bons objetos irão ajudar. 

 As situações de luto propostas nas pranchas AG, A3 e C2 foram identificadas e, com 

exceção de AG, em que há uma elaboração maníaca, em A3 e C2 os objetos parecem 

integrados e com possibilidade de lidar com sentimentos distintos, como a tristeza, a saudade, 

a alegria e, principalmente a despedida. Nessa situação, perder o outro não implica em 

destruir-se junto: o ego é capaz de suportar a separação (A3) e lidar com a preocupação, mas 

de uma forma que se pretende ajudar, dando lugar à angústia depressiva. Em A1 também há 

temática do luto, mas o reconhecimento de que foi difícil [a terapia] e de que novos caminhos 

virão denota elaboração da separação terapeuta-paciente. Em BG, destaca-se a gratidão pelo 

ano vivido, no qual supõe-se a integração mesmo diante das dificuldades, houve superação, o 

que torna a gratidão possível. Klein (1957/1991) considera que a gratidão é fundamental para 

se construir a relação com o objeto bom e, para apreciar a bondade em si mesmo e nos outros. 

A satisfação completa possibilita a capacidade de amar e só esta é possível de mitigar o ódio e 
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de fruir plenamente. A gratidão está ligada à confiança em figuras boas, e nas histórias os 

vínculos são de afeto e de cuidado um para o outro, o que também expandimos à experiência 

gratificante.  

 

 

6.2.6 Avaliação final do SISDAO – caso 2 Janaína 

 

Tabela 23 – Resultado da avaliação final do SISDAO - caso 2 Janaína 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouco adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Adequada. 

 

Verifica-se que na segunda avaliação no SISDAO (Tabela 23), Janaína apresentou evoluções 

nas áreas Afetivo-Relacional, Orgânica e Sócio-Cultural, resultando em Adaptação Ineficaz 

Leve (4,0; grupo 2). 

Em relação ao A-R, refere que a relação com a filha melhorou, estão afetivamente mais 

próximas e sua filha confiante na relação com ela. A relação com o filho também apresentou 

sinais evolutivos. Demonstra que consegue vê-los de maneira separada, ou seja, independente, 

e não mais fundidos ao filho morto. 

Expressa ser possível conversar com as pessoas sobre seu luto e receber acolhimento. Ao 

contatar alguma notícia sobre morte percebe-se mobilizada, mas aceita que seu marido e filha 

tenham liberdade de expressar o que sentem.  

No que se refere ao casamento, também apresentou ganhos, tem buscado a intimidade com o 

marido e feito planos para estarem mais juntos. 

Permite-se falar sobre o luto com outras pessoas, sejam elas conhecidas ou não. Embora sofra, 

consegue nomear seu sofrimento. Ainda se culpa, mas a intensidade parece ser bem menor, 

além de se sentir menos ameaçada com o julgamento externo advindo de outras pessoas. 

No Setor Orgânico também apareceram ganhos, pois demonstra estar mais preocupada com 

sua saúde física, foi ao médico por conta das dores na perna, o sono tem melhorado, perdeu 

peso e a retomou a sexualidade. 
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No Setor Sócio-cultural, demonstra interesse em sair, participar de reuniões, sejam estas com 

parentes ou amigos. Consegue estar com pessoas e desfrutar da companhia delas. 

 

6.2.7 Análise do caso 2 – Janaína  

 

 A perda de um filho é citada por diversos autores (Bolton et al., 2013; Coelho Filho & 

Lima, 2017; Franqueira, Magalhães, & Féres-Carneiro, 2015; Morelli, Scorsolini-Comin, & 

Santos, 2013) como uma das mais intensas e dolorosas, pois não é esperada na ordem 

cronológica da vida. No caso do luto parental, não há um termo que a nomeie e expresse essa 

condição como temos a(o) viúva(o), a(o) órfã(o), pode ainda provocar impacto na 

conjugalidade levando à separação, além de contribuir para o adoecimento físico e psíquico 

destes pais. Essas condições aparecem em Janaína, visto que falar sobre a morte do filho era 

extremamente doloroso e em alguns momentos, além de evitar, negando o fato, sentia raiva 

das pessoas que, de alguma forma, buscavam sinalizar seu pesar diante de tal perda quando 

era confrontada com a realidade. Para Freud (1917 [1915]/1996), o teste de realidade é parte 

essencial do processo de luto, pois quando este for executado em detalhes, o ego será capaz de 

retirar a libido investida no objeto perdido e, desta forma, reinvesti-la em outros objetos. 

Klein (1940/1996) descreve que o teste de realidade faz parte do processo de luto, pois é o 

método mais importante que a criança utiliza para superar seus lutos. A negação e a raiva são 

estágios comuns no processo do enlutado (Kübler-Ross, 1998). O impacto na conjugalidade 

também era evidente, mesmo não chegando a provocar a separação do casal, desencadeou o 

distanciamento emocional descrito por ela. Ao se isolar, procurar ficar sozinha e evitar o 

contato com seu marido.  

 Janaína relata nas primeiras entrevistas acerca da dor e sofrimento pela perda de seu 

filho permeada de ansiedades e culpa persecutória (Grinberg, 2000), pois era condutora do 

automóvel na ocasião do AT. A culpa persecutória é predominante no luto patológico, ao 

tornar o objeto amado persecutório, comprometendo a reparação. O que está ligado ao fato de 

que na infância o indivíduo não foi capaz de estabelecer objetos internos bons e saudáveis e 

de experimentar segurança no seu mundo interno (Klein, 1940/1996). Podemos supor que o 

estabelecimento de bons objetos internos de Janaína parece ter sido comprometido com as 

perdas precoces já citadas e as fantasias de abandono de sua mãe, intensificadas pela 

percepção de que o objeto perdido (seu filho) era irreparável.  

 Destaca-se que sua história pregressa é permeada por diversos lutos: a morte da mãe 

aos 10 anos, sendo que apenas conheceu o motivo como sendo decorrente de um câncer já 
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adulta; as reconstituições familiares fracassadas de seu pai que impactaram no distanciamento 

entre eles; o sentimento de não ser bem quista pelas madrastas e as perdas oriundas das 

separações; a sensação de amadurecimento precoce, por ser mais velha e ter que cuidar dos 

irmãos, tendo papel de mãe e, a prisão de seu irmão mais velho, denotam experiências de 

perdas precoces que vão ter um papel importante na elaboração (ou não) de outras perdas e, 

no caso de Janaína, parecem dificultar a superação dos lutos (Almeida et al., 2011; Braier, 

1997; Kovács, 1992).  

De acordo com Klein (1940/1996), experiências desagradáveis e a falta de 

experiências prazerosas aumentam a ambivalência, diminuem a esperança e a confiança e 

reiteram as ansiedades de aniquilação interna e persecutória e comprometem os processos que 

vão possibilitar a segurança interna.  

 A respeito da dinâmica psíquica de Janaína antes da PBO, destacam-se alguns pontos 

importantes: a prevalência da posição esquizo-paranóide, a persecutoriedade sentida pode ser 

observada em seus relatos quando dizia que a perda de seu filho a fez sentir-se arredia e 

estranha, ou mesmo quanto dizia sentir mal na relação com o marido e filha, ao pensar que 

havia matado Gabriel. Klein (1952/1991) descreve que na posição esquizo-paranóide, os 

impulsos destrutivos e a ansiedade persecutória estão em seu auge. As defesas típicas desta 

posição são cisão, identificação projetiva maciça, negação, idealização e onipotência, pois são 

métodos de defesa extrema, visto que o ego possui capacidade limitada para tolerar a 

ansiedade aguda e as defesas comprometem o caminho da integração dos objetos e do ego. 

Algumas defesas compensatórias também foram observadas como forma inconsciente de 

aplacar ou reduzir a angústia, tal como a doação de órgãos e os cuidados demasiados que 

Janaína proporcionava aos filhos, após a perda de Gabriel, estes últimos foram reconhecidos 

como fantasias destrutivas da paciente.  

 Algumas defesas mais primitivas sugerem que as dificuldades em discriminar o eu 

com o não-eu eram acentuadas, o que é típico da posição gliscocárica (Bleger, 1998), com 

angústia confusional e fusão com o objeto, características do funcionamento psicótico da 

personalidade, que inclusive também foram evidenciadas no TRO.  

Na primeira avaliação do SISDAO, sua adaptação ineficaz severa apontava como as 

outras áreas de sua vida estavam impactadas diante da perda, e desta forma, elencou-se como 

situação-problema para a morte de seu filho.  

Inicialmente foi possível observar que, embora o prognóstico da relação terapêutica ter 

sido identificado como favorável na primeira avaliação do TRO, Janaína relatava a 

dificuldade em falar da perda: seu choro intenso nestes momentos e a resistência em ter 
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buscado/aceitado ajuda terapêutica antes, foram observados. Considerou-se que a relação 

transferencial evoluiu, dada a adesão de Janaína às sessões e a seus conteúdos. Importante 

ressaltar que durante o processo coincidiu com a data de aniversário e do acidente, ou seja, 

data da morte e do nascimento de seu filho e, estes momentos pareceram ser o auge da dor e 

sofrimento da paciente, sendo possível observar, gradativamente, a integração do objeto 

perdido, quando na data de aniversário do seu filho, realiza uma postagem afetiva nas redes 

sociais, homenageando o filho, podendo assumir sua dor para si e para os outros e lidar com a 

realidade.  

Durante o processo da PBO (Tabela 19), algumas circunstâncias demandaram 

possíveis soluções da paciente: sua irmã perdera um bebê durante a gestação e a dificuldade 

de respiração de seu pai, que culminou numa traqueostomia. Janaína sentia que todos 

esperavam que ela pudesse consolar sua irmã por ter exercido a função materna quando esta 

era criança (em função da separação dos pais) e que, por ter perdido um filho, poderia auxiliá-

la. A paciente não conseguia auxiliar ou oferecer suporte à irmã, uma vez que reconhecia não 

ter superado suas dificuldades diante luto. A identificação projetiva maciça com a irmã 

pareceu paralisá-la, dificultando o emprego de recursos egoicos para superar estes aspectos. 

Em seguida, a condição de saúde do pai inicialmente gerou grande preocupação, mas, 

posteriormente, ela conseguiu oferecer auxílio e tolerar as manias do pai, respeitando seu 

espaço, denotando certa integração egoica e organização psíquica a partir da elaboração de 

sua impotência e onipotência, interpretadas durante o processo. 

A situação de hospitalização do pai provocou o confronto com a realidade hospitalar, 

na qual foi impossível para Janaína não se lembrar do episódio vivido logo após o acidente. 

Acompanhar o pai no pronto socorro e observar a rotina hospitalar e a admissão de outros 

pacientes, incluindo aqui os acidentados, fez com que ela revivesse a experiência do acidente 

e apesar da dor intensa, pareceu ter favorecido o contato com o ocorrido gerando uma 

percepção dos fatos de maneira menos destrutiva. 

Outro dado que demonstra a integração gradativa dos objetos pode ser observado em 

Janaína que demonstrava favorecer e tolerar conversas com o esposo, filha e amigos sobre o 

acidente e a perda do filho. Inclusive tomou contato com fatos que não havia sido possível 

internalizar anteriormente, tais como, descobrir que a morte do filho pode ter sido decorrente 

de ter batido com a cabeça no banco do motorista, ou seja, o dela, gerou extrema angústia e 

aumento da culpa sentida. Foi possível discutir esses aspectos ao interpretar suas fantasias 

destrutivas e onipotentes. Corroborando com essa integração dos objetos, destaca-se o desejo 

gradativo de Janaína em ir ao cemitério, algo que nunca havia feito, nem sequer pôde 
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participar do sepultamento em virtude de sua condição física na época. Kovács (1992) aponta 

a necessidade de participação do enlutado em rituais, afirmando que contribui para o contato 

com o luto e tende a favorecer a expressão do pesar e o contato com a realidade. A não 

participação da paciente aos rituais, conforme descrito, parece ter contribuído para a 

dificuldade de expressão do luto. Klein (1952/1991) descreve que a passagem da posição 

esquizo-paranóide para a depressiva ocorre quando o ego do bebê, agora mais integrado, 

consegue perceber os objetos amados e odiados, bons e maus não mais cindidos, mas inteiros. 

Com isso, o ego é capaz de diminuir a discrepância entre o mundo exterior e o interior, o que 

possibilita uma maior coesão entre as partes excindidas do ego. O processo de integração 

depende do predomínio temporário dos impulsos de amor sobre os destrutivos e, permitem a 

origem à ansiedade e a culpa depressiva e à necessidade de reparar o objeto, o que parece ter 

favorecido a diminuição da culpa onipotente. 

O processo iniciado para a elaboração da culpa, além de ter sido favorecido pela 

disponibilidade em tratar desse assunto que, até então, tido como tabu, foi facilitado pela 

aproximação com seu esposo e pelo diálogo com outras pessoas, conforme citado. Outro 

aspecto é quando parece compreender que se tratou de uma fatalidade, reduzindo as fantasias 

de onipotência e destrutivas. Compreende-se que não foi algo total, pois se trata de um 

processo em andamento e sugere-se um processo mais longo para tal. 

Os resultados da segunda avaliação por meio do TRO corroboram os encontrados no 

SISDAO e ao final da PBO. No TRO, observa-se o predomínio de vínculos de afeto e, nota-se 

certa evolução no que diz respeito aos medos de perda e separação, além do desejo de reparar 

o objeto. Conforme Klein (1952/1991), é na posição depressiva que os sentimentos de amor 

prevalecem sobre os impulsos destrutivos, favorecendo a crescente integração, a isso tudo 

torna-se possível a mitigação dos impulsos destrutivos pela libido, o que possibilita realmente 

atenuar a ansiedade. 

 A evolução também ocorreu na utilização de defesas mais favoráveis, como as 

obsessivas, o humor e o controle onipotentes que, segundo Ocampo e Arzeno (1999), 

possibilitam a presença de ansiedades depressivas. É importante destacar, com relação às 

posições que predominaram, que não houve presença da posição gliscocárica e sim, 

alternância entre a esquizo-paranóide e a depressiva, o que sugere a presença de dificuldades 

na adaptação diante da ansiedade persecutória, mas a diminuição da fragmentação egoica e a 

diminuição da distância entre a realidade externa e interna, parecem favorecer a reparação e se 

revelaram mais adequadas e sadias. 
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 Na avaliação da prancha branca, Ocampo e Arzeno (1999) a destacou como história 

chave para o prognóstico. Na história proposta, Janaína revela um novo recomeço, agora 

marcado pela crença nos bons objetos, podendo ajudar a mitigação da culpa onipotente, dos 

maus objetos e podendo auxiliar no enfrentamento dos desafios futuros e do luto, bem como 

ser possível a vivência de experiências gratificantes.  

 Na segunda avaliação do SISDAO, destaca-se que, embora ainda fosse considerada 

ineficaz, a diminuição para a classificação Leve (2,0), denota os avanços e a eficácia 

adaptativa da paciente. No setor produtivo, apesar do volume de trabalho, consegue não se 

sobrecarregar e estabelecer limites à instituição em que trabalha, gozando as folgas e 

possibilitando que outras pessoas a ajudem, evoluindo para a classificação Adequado. No 

setor Afetivo Relacional (AR), também progrediu, pois se identifica a diminuição da fusão 

entre os filhos e o filho falecido o que permite vê-los também como figuras inteiras.  

 Ainda no A-R, é capaz de aceitar o acolhimento, antes se descrevia como arredia, 

sendo que agora aceita que filha e marido expressem seus sentimentos, diminuindo os temores 

de aniquilamento. A intimidade com o marido também se amplia e agora faz planos para 

terem mais tempo a sós, parecendo ser grata a ele por ter respeitado suas dificuldades.  

 Na saúde (Or), demonstra-se mais preocupada consigo, o sono melhorou e conseguiu 

até perder peso, inclusive está mais disponível para tratar de algumas dores físicas que a têm 

incomodado. Além do mais, no setor sócio-cultural (S-C), se apresenta mais acessível para 

encontros sociais e consegue usufruir da companhia de outras pessoas. 

 Diante do exposto, destacam-se as ideias de Klein (1940/1996) sobre o ajuste da 

realidade. As experiências externas da criança servem como prova para a mãe interna: se 

amorosa, hostil ou rígida, cabe, então, à realidade externa refutar as ansiedades e o sofrimento 

relacionados à realidade interna, no entanto, este processo, que é um dos critérios de 

normalidade, ocorrerá de indivíduo para indivíduo. Se as experiências desagradáveis forem 

superadas, a criança será capaz de manter dentro de si o amor que tem pelos objetos e o amor 

que estes têm para ela, garantindo a harmonia interna diante das ameaças.  

 Podemos supor, a partir dos resultados analisados, que Janaína, em seu processo rumo 

à integração, favoreceu maior confiança nas forças construtivas e reparadoras e em sua 

capacidade de amar. Desta forma, o resultado é uma maior tolerância diante de suas próprias 

limitações, melhores relações de objeto e uma percepção mais clara e adequada da realidade. 

O estabelecimento do bom objeto favorece a capacidade de amar e a gratidão (Klein, 

1957/1991). Janaína demonstrou gratidão ao seu marido, ao trabalho, aos filhos e à 

psicoterapia, apresentada ao final da PBO e também pela SIDAO e TRO. 
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6.3 Caso 3 - Luíza (nome fictício para preservar o sigilo da participante) 

 

Falecido: pai, 68 anos (estava conduzindo seu veículo e colidiu com um poste). 

 

6.3.1 Síntese da entrevista – caso 3 Luiza  

 

Luiza tem 30 anos, é formada em Enfermagem, está casada há 11 anos e possui uma 

filha de dois anos meio. A paciente é filha mais nova de cinco irmãos, sendo dois do primeiro 

casamento da mãe. Os pais se separaram quando a paciente nasceu, no entanto, seu pai 

permanecia morando no mesmo quintal que a mãe.  

 Relatou que sua mãe sofre de transtornos psiquiátricos, embora não os descreva, 

destaca apenas a depressão. Referiu lembrar que, desde muita nova, era cuidada pelos irmãos 

mais velhos e não se recordava de ter recebido os cuidados dos pais, principalmente no 

período em que o pai sofria com alcoolismo e, devido a isto, era ausente em sua criação. A 

relação entre os pais nunca foi boa, descreveu ter visto muitas vezes a mãe sofrer violência 

doméstica, mesmo estando separada. Conta ainda que ela e seus irmãos também sofriam 

violência física e psicológica por parte da mãe. 

 Depois de um longo período de abuso de álcool, o pai parou de beber, porém ficou 

muito doente e a paciente passou a dedicar-se aos cuidados com a saúde do pai. Em virtude de 

este ter abandonado o uso do álcool, a paciente relatou que teve a chance de ter os cuidados 

que nunca tivera na infância. Luiza ocupou o lugar de cuidar de esposa dele em tarefas como 

comprar roupas, fazer comida, administrar a casa e, agora mais velha, levá-lo aos médicos. 

Após a separação de seus pais, o pai refez sua vida afetiva e mantinha um relacionamento 

amoroso por mais de vinte anos.  

 A paciente relata que começou a trabalhar para o pai aos nove anos de idade e, a partir 

dos treze anos, era responsável por comprar suas roupas e outros produtos para si. Já adulta, 

saiu do trabalho na área de Enfermagem para poder cuidar melhor do pai que estava com 

câncer e, desta forma, passou a trabalhar no negócio da família. Declara que durante o tempo 

em que cuidou do pai sua rotina era baseada na rotina dele. 

Sobre sua adolescência, revela ter sido muito tímida, não se achava inteligente, sempre 

comparou sua família a com a do tio e, afirma que o seu núcleo familiar era o “exemplo a não 

ser seguido” (SIC). Passou a beber aos quinze anos, para ser diferente das primas que eram 

“certinhas” (SIC) e, mencionou que um dia, estava brava com a dinâmica da família na qual 

estava inserida: o pai bebia muito; a mãe não ajudava e o irmão usava drogas. Descreve que 

sentiu que estava sem saída e, por isso, tomou duas cartelas de antidepressivo que eram 



105 
 

usados por sua mãe para dormir e, em seguida, ingeriu grande quantidade de vinho. Por conta 

disto, precisou ser levada ao hospital e o caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar. Fez 

acompanhamento com o psiquiatra e com a psicóloga dos quinze até os dezoito anos, embora 

a paciente não consiga nomear que foi uma tentativa de suicídio, pois parece dissociada.  

Refere nunca ter tido um bom relacionamento com a mãe e afirma que, desde pequena, 

a mãe sentia ciúmes de sua relação com o pai e que, muitas vezes, agrediu-a para provocá-lo. 

Lembra-se de quando pequena, a mãe precisava de dinheiro e fez com que a paciente 

trabalhasse fazendo faxina na casa das vizinhas e ficando com o dinheiro para si. A privação 

de cuidados era tanta que, quando criança ia para escola sem tomar café da manhã, não 

porque faltavam as coisas em casa, mas sim porque a mãe não acordava para fazer nenhuma 

das refeições, por isso a paciente teve que aprender a cozinhar desde muito nova. Lembra 

ainda que foi aprovada em um curso técnico e, mesmo tendo iniciado o curso, desistiu, pois 

acreditava que a mãe não queria que ela prosseguisse. Hoje a paciente atribui esse movimento 

da mãe ao fato de que, na verdade era para que ela pudesse continuar cuidando da casa, já que 

o curso demandaria tempo. Luiza sente medo de ser comparada à mãe por considerá-la um 

exemplo ruim e, por isso, não quer ser como ela. 

 Quanto ao seu casamento, mencionou que seu primeiro beijo aconteceu aos dezenove 

anos com o marido e também foi com ele que iniciou sua vida sexual. O relacionamento 

conjugal também era conturbado, pois durante o namoro se separaram várias vezes e o marido 

usava como justificativa o fato de não gostar dela, mesmo assim, decidiram se casar após seis 

anos de namoro. Afirma que foi agredida fisicamente duas vezes e, agora, ele a violenta 

verbalmente, chamando-a de louca e a chantageando. Paciente relata que o marido é muito 

ciumento e tem sentimento de posse com relação a ela, comentou que não pode se arrumar, 

porque o marido a acusa de estar gastando esse tempo, ao invés de estar com a filha do casal, 

de dois anos. O marido, segundo sua percepção, percebe a relação conturbada de Luiza com a 

mãe e a faz acreditar que ela deveria ser grata por não estar mais na casa da mãe. 

 Durante o tratamento de quimioterapia do pai (68 anos), este sofreu um acidente de 

trânsito, no qual veio a falecer. Luiza acredita que ele tenha passado mal ao volante e perdido 

o controle do carro, acarretando a batida em um poste. A paciente refere que ela e os irmãos 

se revezavam para cuidar do pai que ficou oitenta dias internado, antes do óbito. 

Desde a morte do pai, a relação com mãe tem piorado, pois esta afirma que o acidente 

pode ter ocorrido devido ao fato de ele ter se sentindo mal e não ter comentado com Luiza, 

que por ser impaciente, não aceitaria bem a fragilidade dele. Essa acusação aumenta o 

sofrimento da paciente. 
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6.3.2 Análise da entrevista – caso 3 Luiza 

 

Setor Afetivo-Relacional (A-R) 

Relação com a mãe sempre conturbada (desde a infância até os dias atuais) sentida pela 

paciente com muitas privações. (fi e fe/-). 

Na infância, foi testemunha da relação conturbada e violenta dos pais, além de ter sofrido 

violência física e psicológica. (fe/-). 

Não se sentia cuidada pelo pai, que foi alcoolista durante boa parte de sua infância, nem pela 

mãe, o que lhe gerava sensação de abandono. (fi/- ansiedade depressiva). 

Sentia ter sido negligenciada por seus pais por causa das faltas de cuidados básicos como 

alimentação, higiene, escola e por ser testemunha dos conflitos conjugais. (fe e fi – 

abandono). 

O pai era visto como figura ambivalente: antes do abuso de álcool tido como ausente e após, 

idealizado. (fi/d cisão e idealização – posição esquizo-paranóide). 

A paciente pareceu ter ocupado o lugar da mãe no cuidado dos irmãos e do pai, mesmo 

estando casada, passava a maior parte do tempo na casa do pai. (fi/-). 

Atribui à mãe ciúmes de sua relação com o pai. (fi/d projeção / Conflito edípico). 

O pai vivenciou graves problemas de saúde nos últimos 11 anos, entre eles, enfrentou um 

câncer, o que gerava revolta em Luiza. (fi/d raiva). 

Descreveu a família como “desestruturada”, quando o pai parou de beber, tornou-se o “ponto 

forte” do núcleo familiar. (fi/d idealização). 

Atribuía pouca afetividade na relação fraternal, pior com um dos irmãos, diante do qual se 

sentia pouco acolhida com nenhuma afetividade. (fe/- e fi/-). 

Mesmo após a morte do pai, costumava falar dele usando a verbalização no presente. (fi/d 

negação). 

Sentia-se culpada por não ter acompanhado o pai em consultas, mesmo os exames não terem 

sido conclusivos de alguma afetação neurológica. (fi/- culpa e fantasias onipotentes). 

Acreditava que se o pai tivesse ido a um hospital de melhor qualidade, poderia ter tido um 

final diferente. (fi/- reparação maníaca, negação, culpa persecutória). 

Reconhecia que as dificuldades atuais implicavam no desenvolvimento da filha de dois anos e 

meio. (fi/+ potencial de saúde, culpa persecutória). 

Trabalhava na empresa da família e reconhecia o pai em todos os lugares, mas não deixava 

transparecer, não se permitia enfrentar o sofrimento, bem como cuidava da casa do pai, 
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fazendo comida e cuidando das tarefas domésticas, como se ele estivesse ali. (fi/d dissociação 

/ repressão/negação; fi/ busca intensa pelo falecido). 

Demonstrava dificuldades em reconhecer como válido o luto, sente que não pode sentir-se 

triste, por causa da filha e do marido. (fi/- fantasias onipotentes). 

Sentia-se culpada em não ter o tempo que gostaria para estar com a filha. (fi/- culpa). 

A relação com o marido parecia ambivalente, ao mesmo tempo em que relatava tratar-se de 

uma relação boa, sentia-se presa a ele e, reconhecia que o marido sempre questionou sua 

ausência no casamento, principalmente quando o pai era vivo. (fe/- e fi/-). 

Temia repetir com o marido a relação conjugal dos pais. (fi/- identificação projetiva). 

Apresentava irritação por tudo e manifestava-se de modo explosivo com grande frequência e 

temia ficar parecida com a mãe. (fi/- acting out, identificação projetiva). 

Relatou que não conseguia administrar a vida afetiva, familiar, o trabalho e a casa. (fi/+ 

potencial de saúde ao reconhecer sua desorganização psíquica e espacial). 

 

Produtividade (Pr) 

Começou a trabalhar nos afazeres de casa desde cedo e também, ainda criança, fez faxinas na 

casa de vizinhas para ajudar em casa, sendo que o dinheiro ficava com sua mãe. (fe/-). 

Desistiu de frequentar um curso técnico por acreditar que a mãe desaprovaria seu estudo. (fi/- 

fantasias de destruição). 

Desligou-se do trabalho em sua área (Enfermagem) para cuidar dos negócios da família e 

sentia-se pressionada, o que implicava em pouco tempo com sua família constituída – esposo 

e filha. (fe/- e fi/-). 

Trabalhava cerca de catorze horas diárias e lhe sobrava pouco tempo para o lazer, relações 

familiares e o autocuidado. (fe e fi/-). 

 

Orgânico (Or) 

Não dormia bem, reconhecia ter o sono picado e pouco. (fi/-).  

A sexualidade ficou bem prejudicada, não sentia desejo e quando mantinha relações sexuais 

era por sentir-se obrigada. (fi/-). 

Passou a comer mais do que antes, e quando comia, também eram alimentos com pouca 

qualidade nutricional. (fe/-). 
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Sócio-Cultural (S-C) 

As relações sociais ficaram bem mais restritas após o falecimento do pai, não sentia vontade 

ou disposição para fazer quaisquer atividades. (fe/- e fi/-). 

 

Tabela 24 – Resultado da avaliação inicial do SISDAO – caso 3 Luiza 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouquíssimo adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouquíssimo adequada. 

Orgânico. (Or). Pouquíssimo adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouquíssimo adequada. 

 

  O resultado do SISDAO (Tabela 24) de Luiza (Caso 3) indica Adaptação 

Ineficaz Grave 1,5; grupo 5). A hipótese levantada foi de que a dificuldade de adaptação 

encontrada atualmente foi agravada em função do luto pela perda de seu pai, considerada 

como situação-problema. 

 

6.3.3 Teste das Relações Objetais – TRO – caso 3 Luiza 

 

Tabela 25 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO inicial– 

caso 3 Luiza) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Quatro pessoas. Inexistente. Turvo. 

A2 (2) Duas mulheres. Saco, lavoura, 

colheita, galpão. 

roça. 

Dia de sol. 

C3 (3) Pai e filhos. Café, jantar, boneca, 

armário. 

Inexistente. 

B3 (4) Casal e Criança. Casa, porta Inexistente. 

AG (5) Pessoas. Velório, dois 

caixões, campo 

aberto, árvores. 

Inexistente. 

B1 (6) Casal e filho. Jantar, quarto. Inexistente. 

CG (7) Grupo de homens e 

um homem sozinho. 

Jogo de futebol, 

arquibancada, time, 

juiz, jogador, metrô, 

estádio. 

Sombra. 

A3 (8) Homens 

conversando e um 

Velório, acidente de 

carro, caixão. 

Inexistente. 
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homem sendo 

velado. 

B2 (9) Casal e filho. Janela, casa. Inexistente. 

BG (10) Uma mulher e um 

grupo de pessoas. 

Estação de trem. Inexistente. 

C2 (11) Pessoa observando a 

pessoa acamada. 

Hospital. Inexistente. 

C1 (12) Casal. Casa, copo para 

lavar, flores 

murchas, roupa 

espalhada na cadeira, 

televisão, lanche e 

filme. 

Inexistente. 

 

Tabela 26 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO inicial – caso 3 Luiza) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Do Aniquilamento e 

do abandono. 

Encontrar o objeto 

bom. 

Alucinação 

positiva 

Estado confusional. 

A2 (2) Do par unido. Manter o par unido. Dissociação, 

Escotomização, 

idealização. 

C3 (3) Da destruição. Proteger o self bom 

do aniquilamento. 

Projeção,  

Estado confusional,  

Deslocamento. 

B3 (4) Separar o bom 

objeto do 

mau/estragado e 

estragante. 

Proteger do 

aniquilamento. 

Cisão, idealização, 

identificação 

projetiva. 

AG (5) Da perda do objeto 

amado. 

Manter o bom 

objeto. 

Cisão, divisão, 

projeção, defesas 

obsessivas. 

B1 (6) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Alucinação 

positiva, 

Identificação 

projetiva, formação 

reativa, cisão. 

CG (7) Da destruição. Proteger do 

aniquilamento. 

Cisão, divisão, 

idealização, defesas 

obsessivas. 

A3 (8) Da perda (culpa). Manter o bom 

objeto. 

Identificação 

projetiva maciça, 

racionalização, 

reparação maníaca. 

B2 (9) Abandono. Manter o par unido. Alucinação 

positiva, controle 

onipotente. 

BG (10) Do aniquilamento, 

auto-desvalorização 

Proteger o self do 

aniquilamento. 

Identificação 

projetiva maciça, 
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e sensação de 

perseguição. 

angústia 

confusional. 

C2 (11) Da perda. Reparar o objeto 

estragado. 

Idealização; 

negação. 

C1 (12) Do aniquilamento. Proteger do 

aniquilamento. 

Alucinação 

positiva, 

Identificação 

projetiva maciça, 

defesas obsessivas, 

cisão. 

 

 

Tabela 27 – Síntese e posição – avaliação inicial do TRO – caso 3 Luiza 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) O ego demonstra dificuldades em integrar a realidade. 

Parece temer que a exposição dos sentimentos 

desencadeie mais destrutividade, o que parece aumentar 

o estado confusional. 

Gliscocárica com 

tendência Esquizo-

paranóide. 

A2 (2) Diante da situação do par, o ego parece enfrentar intensa 

mobilização que provoca um distanciamento maior e a 

produção de uma história mais simples. O uso da 

dissociação como defesa denota a dificuldade em lidar 

com a problemática provocada pela prancha. 

Esquizo-paranóide. 

C3 (3) O ego parece emocionalmente perturbado nesta prancha. 

Apresenta dificuldades para integrar os afetos na 

maneira como reage ao estímulo da cor. Denota 

aspectos da oralidade bem como preocupações 

persecutórias, diante de uma figura temida e autoritária 

e tende a projetar em figuras menos ameaçadoras. 

Parece indicar um superego arcaico. 

Gliscocárica com 

tendência Esquizo-

paranóide. 

B3 (4) A situação idealizada do par unido é comprometida pela 

avaliação superegoica exercida pelo terceiro, que 

reconhece que os objetos estão estragados. A figura que 

inicialmente parecia ser boa revela estar estragada e 

poderá destruir o self, pois não é digna de confiança. 

Esquizo-paranóide. 

 

AG (5) O ego denota a experiência dolorosa em reconhecer a 

perda do objeto, no entanto, este está cindindo, o que 

dificulta a elaboração do luto. No caso, pode ser 

observado que a culpa parece ser do tipo persecutória. 

Esquizo-paranóide. 

B1 (6) Os conteúdos persecutórios reaparecem e o ego utiliza-

se de formação reativa e de cisão para enfrentá-los. A 

oralidade também reaparece na tentativa de amenizar a 

angústia provocada pela prancha. Embora, do ponto de 

vista prognóstico, há disponibilidade de enfrentamento 

destes conteúdos. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

CG (7) Os conteúdos agressivos do id parecem emergir para o 

ego, porém o superego demonstra poucos recursos para 

conter os impulsos destrutivos. A cisão entre as 

estruturas parecem revelar pouca penetração e limites 

Esquizo-paranóide.  
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fracos entre elas. 

A3 (8) As fantasias de separação e luto são reativadas nesta 

prancha. Parece haver indícios de culpa pela perda, 

identificação projetiva maciça e alguma tentativa de 

reparar de forma maníaca a perda vivenciada. No 

entanto, há o contato com a perda e uma tentativa de 

integrá-lo. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

B2 (9) A situação de par adulto na história remete a bom 

prognóstico na relação transferencial. A história 

apresenta conteúdo que persevera de uma relação 

conjugal e conflituosa. Os recursos egoicos parecem ser 

escassos para reparar a situação atual e identifica-se o 

fracasso nessa tentativa de reparação. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

BG (10) O sentimento de abandono e de colapso é vivenciado 

pelo ego. Parece temer sucumbir ao desespero e lança 

mão de defesas para não evitar o contato com a inveja. 

Surgem ideações suicidas. 

Gliscocárica com 

tendência Esquizo-

paranóide. 

C2 (11) O ego parece conseguir aproximar-se do objeto 

estragado, mas a culpa vivenciada impede de elaborar a 

situação depressiva. A tentativa de reparação parece 

tornar-se uma situação idealizada. 

Posição esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

C1 (12) O ego demonstra-se muito enfraquecido diante das 

ameaças de destruição e de aniquilamento. As defesas 

obsessivas, a oralidade e a cisão são utilizadas para 

conter a destrutividade, visto que a identificação 

projetiva é maciça.  

Esquizo-paranóide. 

Branca 

(13) 

Apesar de toda a ameaça demonstrada nas pranchas 

anteriores, neste momento, embora de maneira 

dissociada, o ego revela-se esperançoso e com desejos 

de evoluir, conquistar e mudar. A situação terapêutica, 

neste caso, parece favorável. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva.  

 

De acordo com os pressupostos de Phillipson (1965/1995) e Rosa (1995), podemos 

destacar que, em relação ao conteúdo humano (Tabela 25), Luiza demonstrou que 

predominantemente nas pranchas conseguiu identificar o número proposto de personagens. A 

exceção ficou em A1, B1, B2 e C1, nas quais foi adicionado um personagem a mais em cada 

uma, o que se refere ao fenômeno da alucinação positiva. Em A1, as figuras incluídas, embora 

fossem humanas, apenas reforçam o abandono e solidão do ego, pois se constituem em figuras 

persecutórias ou indiferentes. 

Quanto ao conteúdo de realidade, apenas na prancha A1 foi inexistente, nas demais 

observou ambientes internos e externos. Aspectos ligados à oralidade apareceram nas 

pranchas C3, B1 e C1. A temática do luto (morte, velório e enterro) pode ser observada em 

AG, A3, e doença em C2, em consonância com os aspectos medidos por estes estímulos. Em 

AG, o objeto perdido está cindido e, em A3 é possível reconhecer o vazio e vivenciar a 
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angústia depressiva. Já em C2, identifica-se a busca por reparação. No que diz respeito ao 

contexto de realidade, apenas em três situações podem ser encontrados elementos deste nível, 

visto que, predominantemente, encontraram-se inexistente.  

Ao analisar o sistema tensional inconsciente dominante (Tabela 26), podemos destacar 

que os principais medos apresentados tratam de aniquilamento e destruição (A1, C3, B1, CG, 

BG e C1), da perda (A2, AG, A3, C2), destruição do par (A2 e B1) e do abandono (B2). Os 

desejos rementem à evitação da destruição/do aniquilamento, da preservação do bom objeto, 

manter o par unido e reparar o objeto estragado. 

As defesas apresentadas nesta primeira avaliação do TRO de Luiza se mesclam entre 

as mais primitivas (Tabela 27), típicas da posição gliscocárica, como: alucinação positiva e 

estado confusional. Nesta posição, não se observa a discriminação do eu e do não-eu, sendo 

que os objetos bons e maus se encontram fundidos e, com isso, a parte mais primitiva da 

personalidade predomina, o que dificulta a superação dos conflitos (Bleger, 1998). 

Na maior parte das pranchas analisadas (A2, C3, B3, AG, CG e C1), a posição que 

prevaleceu foi a esquizo-paranóide, indicando a não integração dos objetos, prevalecendo a 

cisão, escotomização, idealização e identificação projetiva maciça. Todos esses mecanismos 

de defesa buscam preservar e proteger o ego do temor do aniquilamento e da destruição pelos 

maus objetos. Com a intensidade da idealização do bom objeto, esse se torna inacessível, 

impossível de ser alcançado, podendo provocar inveja intensa e, consequentemente, a 

depreciação do objeto. Esse dinamismo pode levar a uma autodepreciação, geradora de culpa 

e de infelicidade (Rosa, 1995).  

Em algumas situações (B1, A3, B2, C2 e Branca), mesmo que prevaleça a posição 

esquizo-paranóide, observa-se uma tendência à posição depressiva, indicando certa 

disponibilidade em reconhecer o conflito, tentativas de integrá-lo em uma reparação maníaca 

(A3), controle onipotente (B2) e defesas obsessivas. As angústias depressivas observadas 

indicam que o ego está muito fragilizado para juntar os pedaços atacados de norma correta e 

no momento correto, visto que Luiza não consegue reparar o objeto destruído, pois se 

identifica e projeta o mau interno (Rosa, 1995). 

 Nas histórias de um personagem (A1, B1 e C1), o ego não é capaz de lidar com a 

solidão, tendo que incluir outras pessoas nas histórias, porém estes são persecutórios também, 

o que reforça a inadaptação (Ocampo & Arzeno, 1999). Além do estado confusional, da cisão, 

a identificação projetiva maciça e as defesas obsessivas são os recursos encontrados para 

proteger-se da angústia.  
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 Em situações previstas de dois personagens (A2, B2 e C2), inicialmente o 

distanciamento do conflito denuncia a dificuldade do contato com seus conteúdos 

inconscientes, porém, na B2, que é um bom índice para o prognóstico da relação terapêutica, 

ainda que se identifique a inclusão de mais um personagem, observa-se junto com a 

fragilidade o desejo de estar em par. Em C2, que remete à elaboração do luto, Luiza se mostra 

capaz de entrar em contato com o objeto estragado, mas a culpa a impede de repará-lo.  

 Foram identificados todos os personagens nas pranchas em que este número é 

sugerido, porém a situação de grupo parece ser mais ameaçadora. Nessas, a persecutoriedade 

parece mais intensa, indicando um superego arcaico (C3), um terceiro que denuncia os objetos 

estragados (B3) e apenas em A3 é possível uma aproximação maior com o conflito diante da 

perda e as tentativas de reparação maníaca.  

 Nas histórias de grupo a cisão denuncia a intensidade da persecutoriedade vivenciada, 

e o ego parece temer sucumbir à destruição e à agressividade e fazer uso de defesas contra a 

inveja do bom objeto. Em AG, o objeto perdido está cindido, idealizado e amado, ao mesmo 

tempo, odiado e ignorado. O pesar, mesmo que depressivo, revela que a ansiedade é 

persecutória, visto que a cisão prevê proteger o objeto amado que está idealizado, porém 

fracassa (Ocampo & Arzeno, 1999). Em BG, aparecem fantasias de integração do meio e 

parece haver recursos internos para tal. No caso de Luiza, aparecem aspectos confusionais e 

paralisia diante da ansiedade depressiva, além da inveja dos que estão felizes, por ir ou por 

ficar, e em seu caso, está paralisada. O resultado parece evidenciar a autodepreciação como 

tentativa de não sucumbir a um objeto idealizado e exagerado em suas qualidades (Rosa, 

1995).  

 

 

6.3.4 Síntese PBO – caso 3 Luiza 

 

Tabela 28 – Síntese da PBO - caso 3 Luiza 

Sessão Conteúdo 

1ª.  Luiza relatou sobre a perda do pai e seu inconformismo pelo fato deste ter 

morrido por um acidente de trânsito após todo o tratamento do câncer. A 

negação da morte é presente, pois tende a buscar o pai, fantasiando 

encontrá-lo. Nos momentos em que fala deste, sua verbalização é no 

presente. A raiva sentida por não ter impedido sua morte é também 

perceptível. Os conflitos edípicos surgem por ter se colocado no lugar da 
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mãe e mantido uma união com o pai. 

Sentia-se culpada pela própria ausência diante das necessidades da filha e 

do casamento, no qual se sentia presa, agindo como uma obrigação. 

2ª.  Descreveu sobre seu comportamento irritado e hostil para com as pessoas. 

As dificuldades conjugais e no cuidado com a filha parecem angustiá-la 

significativamente, teme que seu casamento fracasse como o da mãe, tem 

receio de parecer-se com ela. Pareceu dedicar-se intensamente ao trabalho, 

cerca de 12 a 14 horas por dia, como uma estratégia para evitar pensar nas 

dificuldades (familiares, profissionais e do luto). 

Informou sobre o sentimento de desamparo na infância e na adolescência, 

além das tentativas de controlar tudo à sua volta. 

3ª.  Referiu chorar todas as manhãs pela perda do pai. Teme não superar esse 

momento e revelou medo de esquecê-lo. De forma ambivalente, se cobra 

pela dor e, demonstra desejo em se reorganizar e caminhar em direção à 

elaboração do luto. 

Descreveu a relação com o marido: o sente como companheiro e como 

alguém que a apoia, porém queixava-se de querer receber atenção, mas não 

estava disponível para ser atenciosa com os outros. Temia abrir mão de um 

relacionamento que poderia dar certo, por não saber qual é seu papel.  

4ª. Relatou ter pensado muito na sessão anterior, por não conseguir cuidar da 

filha e sentir-se cobrada pelo esposo e por si mesma. Sentia-se também 

responsável por cuidar dos outros, se preocupava com todos e, tentava 

achar meios para cumprir todas as tarefas que se propôs de forma 

onipotente. Demonstrou grandes dificuldades em separar-se do objeto 

perdido, evidenciando intensa culpa. A dificuldade em integrar sua 

personalidade também aparecia, pois não conseguia discriminar-se das 

figuras materna e paterna, o que reflete no seu exercício da maternidade.  

5ª. Relatou situações de privação e de violência vividas na infância e, agora 

pareciam atualizadas na relação conjugal e extrafamiliar. Discutia com os 

irmãos, mãe e marido. A relação de violência que testemunhou da relação 

com os pais parecia repetir-se em seu casamento. 

Sua autoimagem mostrava-se intensamente negativa e parecia ainda mais 

empobrecida em função do luto. Os sinais de baixa autoestima atuais 
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pareciam persistir desde a adolescência. Reconhecia que invejava a família 

idealizada de seu padrinho, que era bem ajustada, comparada com a sua 

que entendia como sendo caótica. 

6ª. Os sinais de baixa autoestima se intensificaram: relatou apenas aspectos 

negativos acerca de si mesma e de pouco autocuidado. Relatou que, às 

vezes, até tomar banho era difícil. Deparou-se com os limites de suas ações, 

achava-se responsável por tudo e por todos: obteve como insight que é algo 

impossível e de muita onipotência. Culpava-se por não ter aproveitado 

melhor os dias com o pai. Apresentou uma identificação intensa com o 

objeto perdido, visto que sua rotina anterior se voltava para atender ao pai, 

e na ausência deste, sentia-se perdida. Acreditava ser reprimida pela família 

e impedida de sentir pesar e luto pela morte do pai, repressão esta, agravada 

pelos ataques recebidos da mãe. 

7ª.  Referiu comportamentos alimentares compulsivos e preocupação com o 

ganho de peso. A relação conflituosa com a mãe, permeada por ódio da 

figura materna, pareciam comprometer seu exercício da maternidade e da 

conjugalidade. Não queria ser como a mãe, mas temia que sua mudança 

interferisse em seu casamento, que já parecia afetado pelas brigas e até 

situações de violência psicológica, verbal e física, sendo que esta última, a 

paciente negava que fossem frequentes. 

Conseguiu perceber que, como nunca foi filha, ocupou o lugar de esposa do 

pai, para manter a família unida, como em uma história de faz de conta. 

8ª.  A visão que seus familiares tinham dela também era bem negativa: atribuía 

a estes a afirmação que ela estava enlouquecendo. Luiza acreditava que, em 

alguns momentos, estava mesmo enlouquecendo, pois, seu marido também 

lhe dizia isso. 

Culpou-se pelas atitudes hostis que tinha com a mãe e o quanto se sentia 

atacada e perseguida por esta, como resposta a toda privação sofrida. 

Pareceu conseguir reconhecer que a imagem de seu pai se encontrava 

idealizada.  

Descreveu a ansiedade, a compulsão por doces e a busca por 

automedicação (inibidores de apetite). 

9ª.  Reconheceu que não se sentia amada na atualidade nem por si mesma. O 
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insight pareceu ter mobilizado desejos de seguir em frente, em busca de 

superar os conflitos, diferente da paralisação sentida anteriormente. 

Novamente culpava-se pela morte do pai por acidente, em suas fantasias 

onipotentes acreditava que poderia ter evitado. A culpa revelava-se intensa 

e de natureza persecutória. 

10ª.  Pareceu reconhecer que as tentativas de controle de tudo seriam 

humanamente impossíveis e passou a questionar suas atitudes, diminuindo 

a projeção para as outras figuras. Reconheceu seus ataques às pessoas, 

parecendo integrar elementos de sua personalidade e diminuindo suas 

projeções, principalmente ao compreender suas explosões. 

11ª.  Percebeu que muitas atitudes impulsivas suas (actings outs) seriam 

decorrentes do confronto com a realidade, provocado pelas pessoas à sua 

volta. Luiza parecia ter clareza dos sentimentos, mas incapaz de controlar 

suas ações. Foram interpretadas suas dificuldades e a necessidade do 

contato com seus sentimentos. Reconhecia de forma mais realista o que 

perdera com a morte do pai, associava sua paralisação ao incômodo e dor 

diante da realidade. Matriculou-se na academia para fazer atividades 

físicas. 

12ª. Foi possível a paciente reconhecer e integrar, em parte, seus sentimentos e 

pensamentos. Luiza não se sentia mais tão ameaçada com sua 

ambivalência, raiva ou medos. Reconhecia que todos os lutos que viveu (a 

separação dos pais, o abandono da mãe, o abuso de álcool do pai, as 

dificuldades na adolescência) pareciam associados a morte de seu pai e as 

dificuldades em retomar sua vida a partir de então. Sentia-se grata por ter 

conseguido concluir o atendimento, visto que, ultimamente, conseguira 

terminar poucas coisas. Ainda se sentia fragilizada, mas demonstrava-se 

esperançosa em poder caminhar com “suas próprias pernas”. 

 

6.3.5 Teste das Relacões Objetais – avaliação final – caso 3 Luiza 

 

 A seguir, será apresentada a avaliação do TRO de Luiza, realizado ao final do 

processo da PBO. 
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Tabela 29 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO final – 

caso 3 Luiza) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Dois homens, duas 

mulheres e uma 

criança. 

Uma estrada, 

caminho, carona. 

Inexistente. 

A2 (2) Duas mulheres. Colheita. Inexistente. 

C3 (3) Três homens e uma 

filha. 

Sala de jantar, café, 

boneca, estante. 

Inexistente. 

B3 (4) Casal e filho. Quarto, cômodo, 

lado de fora. 

Inexistente. 

AG (5) Pessoas. Vários corpos, 

velório, caixão. 

Inexistente.  

B1 (6) Uma criança. Quarto, roupas em 

cima da cama. 

Inexistente. 

CG (7) Um “cara” sozinho e 

um grupo de 

torcedores. 

Jogo, juiz, jogadores, 

campo. 

Inexistente. 

A3 (8) Pessoas. Velório. Inexistente. 

B2 (9) Casal e filho. Árvore, óculos 

escuros.  

Inexistente. 

BG (10) Pessoas. Trem, estação, linha 

do trem. 

Inexistente. 

C2 (11) Pessoa visitando e 

pessoa doente. 

Hospital. Inexistente. 

C1 (12) Pessoa. Janela, casa 

bagunçada e suja.  

Inexistente. 

 

Tabela 30 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO final – caso 3 Luiza) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Do Aniquilamento. Proteger o self bom 

do aniquilamento. 

Alucinação 

positiva, angústia 

confusional. 

A2 (2) Inveja do objeto 

bom. 

Separar o bom 

objeto do objeto 

mau/estragado e 

estragante. 

Projeção e 

idealização.  

C3 (3) Do aniquilamento. Proteger o self bom 

do aniquilamento. 

Alucinação 

positiva, 

racionalização e 

deslocamento. 

B3 (4) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Identificação 

projetiva maciça, 

angústia 

confusional. 

AG (5) Da destrutividade. Evitar a 

destrutividade. 

Identificação 

projetiva, cisão, 

reparação maníaca. 
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B1 (6) Da perda. De manter o bom 

objeto. 

Regressão, 

identificação 

projetiva. 

CG (7) Da agressividade. De evitar a 

destruição. 

Projeção, 

dissociação e 

racionalização. 

A3 (8) Da perda. Manter o bom 

objeto. 

Dissociação e 

racionalização. 

B2 (9) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Alucinação 

positiva, Projeção, 

racionalização. 

BG (10) Perder o objeto ou a 

si mesmo. 

Estar confundida 

com o objeto bom e 

protetor. 

Angústia 

confusional e 

idealização. 

C2 (11) Da perda. Reparar o objeto 

perdido. 

Reparação, 

controle onipotente 

e racionalização. 

C1 (12) Abandono. Evitar o abandono. Identificação 

projetiva maciça, 

defesas obsessivas. 

 

Tabela 31 – Síntese e posição – avaliação final do TRO – caso 3 Luiza 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) As ansiedades persecutórias estão presentes neste 

momento e o ego, para lidar com ela, utiliza-se de 

alucinação positiva para aplacar a angústia 

confusional. 

Gliscocárica 

com tendência 

Esquizo-

paranóide. 

A2 (2) A distância provocada pela prancha levou a criação 

de uma história aparentemente simples. No entanto, 

o ego parece demonstrar suas defesas diante da 

inveja, ao desvalorizar o objeto bom.  

Esquizo-

paranóide. 

C3 (3) O ego demonstra certa adaptação dos impulsos e 

dos afetos. A vinculação entre os personagens é por 

meio da oralidade, mas a agressividade está contida 

e projetada num objeto mais frágil. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência  

depressiva. 

B3 (4) O ego revela temor diante do medo da destruição do 

par. Os conflitos edípicos parecem denotar a 

dificuldade na crença do bom objeto, de forma que 

este não parece tornar-se protetivo ou capaz de ser 

reparado. 

Esquizo-

paranóide. 

AG (5) O ego parece ser capaz de entrar em contato com o 

luto e a perda, no entanto a elaboração deste parece 

ainda comprometida pelo fato dos objetos estarem 

fragmentados. A tentativa de reparação é maníaca e 

há presença de mecanismos de defesa como a cisão 

e a identificação projetiva 

Esquizo-

paranóide com 

depressiva. 

B1 (6) A perda e o vazio sentidos parecem menos 

ameaçadores. O ego é capaz de reconhecer a dor, a 

falta e o luto e, embora demonstre certa regressão, 

Depressiva. 
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parece ser capaz de lidar com seus conteúdos 

internos. 

CG (7) Os conteúdos destrutivos e agressivos do id 

emergem e o superego parece pouco capaz de lidar 

com eles. O ego parece utilizar da dissociação para 

lidar com estes impulsos. 

Esquizo-

paranóide. 

A3 (8) A temática da perda novamente aparece, o que 

sugere que desta vez, a persecutoriedade parece 

menor, mas ainda existe. A racionalização e a 

dissociação como mecanismos defensivos são 

utilizados para abrandar os conflitos. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

B2 (9) A separação é vista como inevitável e o ego parece 

ser capaz de, em alguma medida, suportá-la, porém 

a destrutividade está projetada no outro e há 

presença de culpa persecutória. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

BG (10) Os sentimentos de inadequação e de isolamento 

novamente aparecem. O ego parece possuir poucos 

recursos para lidar com a angústia confusional e 

com a inveja. 

Gliscocárica. 

C2 (11) Os sentimentos de culpa diante da ameaça de perda 

do objeto parecem menos persecutórios. É possível 

cuidar e tentar reparar o objeto estragado.  

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

C1 (12) Diante do medo do abandono, o ego busca, por 

meio das fantasias obsessivas e da projeção, aliviar 

a tensão.  

Esquizo-

paranóide. 

Branca (13) A angústia confusional é sentida pelo ego. A 

indecisão sobre qual atitude tomar parece intensa, 

por outro lado, há alguma esperança de mudança. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

 

 Nesta segunda avaliação de Luiza podemos destacar no que se refere ao conteúdo 

humano, que em três pranchas identifica-se a inclusão de personagens (A1, C3, B2), embora 

se trate de figuras humanas, essas são indiferentes ou persecutórias. No restante das histórias, 

o conteúdo humano apresentado estava de acordo com o esperado. Na análise do Conteúdo de 

realidade (Tabela 29), observa-se ambiente interno e externo, com destaque para as pranchas 

que emergem situações de luto (AG, A3, C2), foram retratadas cenas envolvendo velório, 

caixão e cemitério. Destaca-se que o contexto de realidade foi inexistente em todas as 

pranchas.  

 De acordo com o sistema tensional inconsciente dominante (Tabela 30) proposto por 

Rosa (1995), podemos destacar que os medos apresentados foram de aniquilamento ou 

abandono (A1, C3, B2, C12), de destrutividade (B3, AG), da agressividade (CG), da perda 

(B1, A3, C11) e da inveja do objeto bom (A2). Os desejos encontrados foram de proteger o 
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self do aniquilamento, evitar a destrutividade e a perda, manter o bom objeto e evitar o 

abandono.  

 No que se refere às defesas apresentadas por Luiza, nota-se que houve certa 

diminuição das defesas mais primitivas (A1 e BG): na situação inicial da avaliação, o ego 

pareceu desorganizar-se com o início da prova e, seu conteúdo, mobilizou intensa angústia 

confusional, além da alucinação positiva. Em BG, os sentimentos de inadequação e 

isolamento se intensificam, demonstrando a persecutoriedade projetada no grupo, novamente 

manifestada pela angústia confusional e idealização.  

 As defesas (Tabela 31), típicas da posição esquizo-paranóide, foram encontradas em 

A2, B3, CG, C1. Nestas pranchas houve o predomínio de identificação projetiva maciça, 

idealização, dissociação, racionalização e defesas obsessivas. No entanto, observa-se certa 

evolução em Luiza ao se encontrar no limiar da posição depressiva, como pode ser verificado 

em AG, A3, B2, C2 e na Branca. Nessas situações, o ego demonstra ser capaz de entrar em 

contato com o luto e com a perda, buscando tentativas de integração do objeto em função da 

diminuição da persecutoriedade por meio da reparação maníaca, racionalização e defesas 

obsessivas, porém a ansiedade ainda é persecutória, que provoca um distanciamento do 

sofrimento na resolução da história na A3. A posição depressiva foi observada em B1, diante 

da perda e do vazio o ego denota capacidade de suportar a dor e busca integrar os objetos, 

sendo possível observar melhor diferenciação entre o eu e o não-eu, embora ainda não total.  

 Nas situações de um personagem (A1, B1 e C1), apenas no início da avaliação pareceu 

temerosa e desorganizada, possivelmente pela situação de testagem, em que as figuras 

incluídas estão distantes afetivamente do personagem principal, que está sozinho e sem 

amparo. No entanto, essa pareceu evoluir, visto que nas demais não acrescentou personagens 

e foi capaz de suportar a situação de solidão imposta pelo teste utilizando recursos mais 

integrados, como fez em B1, demonstrando angústia e características da posição depressiva.  

Nas situações de par, apenas em B2, o ego parece não suportar a destruição do par, 

projetada no objeto externo, porém, reconhece a separação e o medo do abandono.  

Nas pranchas com três personagens (A3, B3 e C3), apesar de incluir um personagem 

em C3, ainda se observam dificuldades com as situações agressivas ou emotivas, visto que a 

figura é de uma criança, porém o ego parece capaz de suportá-las. Nas demais, apesar de que 

ainda exista a dificuldade na crença do objeto bom, o ego parece sentir menos persecutório e 

ser capaz de abrandar os conflitos.  

As situações de grupo parecem mais comprometidas. Em BG, o grupo é sentido com 

persecutório e destrutivo e a angústia confusional gerando uma intensa paralisação. Apenas 
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em AG há tentativas de reparação maníaca na situação de luto, porém, os objetos estão 

fragmentados e cindidos, nas outras o ego parece pouco capaz de lidar e projeta os aspectos 

destrutivos no grupo. Nessa situação, podemos destacar que as relações sociais e familiares de 

Luiza ainda se encontram empobrecidas e não conseguindo identificar no grupo 

possibilidades de sentir-se amparada, de amar ou de ser amada, posto que reconheça essas 

dificuldades neste momento. 

Nas pranchas que envolvem o luto (AG, A3 e C2), observamos que em AG há um 

aumento do conteúdo persecutório e destrutivo pela temática da história (um acidente em que 

morrem várias pessoas), mas também se identifica uma tentativa de lidar com o vazio, em A3, 

assim como essa busca, porém de forma dissociada, provocando certo distanciamento. Em 

C2, o desejo é de reparar, cuidar e proteger, no entanto, há fantasias de onipotência para evitar 

a perda, o que parece ser o mais próximo de um funcionamento adaptativo. 

As fragilidades egoicas de Luiza ainda são presentes, no entanto, é possível observar 

certa evolução em seu dinamismo psíquico. O luto pela morte de seu pai reacendeu outros 

lutos e abandonos vividos desde a infância, em que sua imaturidade psíquica se mostra ainda 

mais fragilizada diante desta última perda. Notadamente, na prancha branca há sinais de 

indecisão sobre os recursos desenvolvidos, mas também há esperança de construir novos 

caminhos e de reparar o que foi destruído.  

 

6.3.6 Avaliação final do SISDAO – caso 3 Luiza 

 

Setor Afetivo-Relacional (A-R) 

Relatou as situações conflitivas com o marido, mas pareceu vê-las de forma naturalizada à 

violência física, verbal e psicológica na relação conjugal. (fi/d negação). 

Foi capaz de expressar a raiva e reconhecer que, ao direcioná-la para as pessoas à sua volta, é 

uma forma de evitar entrar em contato com o luto e a realidade. (fi/+ insight). 

Reconheceu que a hostilidade direcionada à sua mãe está ligada ao fato de que o objeto 

amado (pai) foi perdido e a figura que restou é vista por ela como um objeto mau. (fi/+ 

integração dos objetos). 

Foi capaz de admitir o empobrecimento de seu ego e seu endurecimento afetivo ao reconhecer 

que não é amada, mas também apresenta dificuldades em se entregar. (fi+insight). 

Ainda manifesta momentos de explosões no trabalho, com o tio, mas reconhece suas 

projeções e idealizações. (fi/- acting out; fi/+ insight). 
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Demonstrou desejo em se reorganizar, após a morte do pai e avaliou suas escolhas em nome 

de sua memória. (fi/+ certa organização frente ao luto). 

Apresenta alguns comportamentos autopunitivos como as explosões, a compulsão e o 

isolamento. (fi/- sintomas depressivos e culpa persecutória). 

Utilizava-se de defesas obsessivas e fantasias de onipotência para lidar com suas dores e seu 

pesar. (fi/d). 

Pouco contato com a filha e percepção deste conflito, embora permeado de culpa. (fi/-). 

Dúvidas e angústias quanto à relação conjugal, mesmo que evite entrar em contato. (fi/d 

negação). 

Reconhece que não quer se parecer com sua mãe ao mesmo tempo em que suas atitudes são 

muito próximas a esta. (fi/+ insight). 

Solicitou mudança no horário da psicoterapia para ter mais tempo para cuidar de si. (fi/+ e 

fe/+). 

Reconheceu que ter visto a recuperação de um parente, por uma cirurgia como a de seu pai, 

gerou inveja de que os familiares do parente podiam desfrutar de sua companhia, enquanto ela 

lamentava que seu pai faleceu. (fi/+ insight). 

Atribui que ainda não elaborou o luto do pai, mas seus sentimentos estão mais organizados e é 

capaz de falar deles. (fi/+). 

Mostrou-se grata e feliz com a conclusão do atendimento, para ela foi muito importante 

concluir algo em sua vida. (fi/+ gratidão). 

 

Produtividade (Pr) 

Tem reconhecido sua dedicação intensa ao trabalho e os prejuízos pessoais e físicos deste 

movimento. (fi/+). 

Apresentou tentativas de organizar seus horários, tendo mais tempo livre. (fi/+). 

Revelou insatisfação em deixar sua carreira para trabalhar no comércio da família. (fi/-). 

Tem planos de prestar concurso público e retomar à sua atividade de formação. (fi/+). 

 

Orgânico (Or) 

Abandonou o uso de medicações por conta própria. (fi/+ ). 

Matriculou-se em uma academia visando perder peso. (fi/ + e fe/+). 

Desenvolveu algumas atividades de autocuidado: cortou o cabelo e está organizando horários 

em sua rotina para cuidar de si mesma. (fi /+ e fe/+). 

A vida sexual ainda é pouco gratificante e é vista como obrigação. (fi/-). 
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Ainda tem momentos de compulsão alimentar por doces. (fi/-). 

 

Sócio-Cultural (S-C) 

Demonstrou algum desejo em realizar atividades com a filha, em parques ou outros lugares, 

mas realizou pouco. (fi/-). 

As atividades de lazer estão comprometidas pelo luto e pelo excesso de horas dedicadas ao 

trabalho. (fi e fe/-). 

 

Tabela 32 – Resultado da avaliação final do SISDAO - caso 3 Luiza 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouco adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouquíssimo adequada. 

 

Verifica-se que na segunda avaliação no SISDAO (Tabela 32), Luiza apresentou evoluções 

nas áreas Afetivo-Relacional, Orgânica e Sócio-Cultural, resultando em Adaptação Ineficaz 

Moderada (3,0; grupo 3). 

 

6.3.7 Análise do caso 3 – Luiza 

 

De acordo com os dados obtidos no caso 3, é possível destacar inicialmente que Luiza 

encontrava-se em processo de luto pela morte de seu pai e, os desdobramentos deste fato, 

associados ao seu dinamismo psíquico, revelavam as dificuldades no enfrentamento da 

situação atual, como as dificuldades de autoestima, autocuidado e as relações afetivas e 

familiares. Freud (1917 [1915]/1996) descreve que a melancolia tem como característica a 

redução profunda da autoestima e empobrecimento do ego, sendo que, no processo de 

melancolia, a pessoa passa a ver o mundo como desprezível e precisa ser punida.  

 Suas angústias estavam centradas na perda do pai e era possível perceber o quanto 

negava a realidade da morte ao falar dele no presente, cuidar de sua casa e “buscá-lo” o tempo 

todo no trabalho, aguardando, como se ele fosse reaparecer a qualquer momento. Podemos 

observar a negação da morte (Kovács, 1992; Kubler-Ross, 1998) em que Luiza evitava entrar 
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em contato com a realidade da perda, uma vez que lhe causava muita angústia, fato comum 

em casos de luto, principalmente no primeiro ano da perda, que é entendido como mais difícil 

e intenso, pois será a primeira vez que o enlutado viverá datas e momentos importantes, sem o 

ente querido: primeiro aniversário, férias, festas, entre outras datas (Parkes, 1998). A raiva 

(Kovács, 1992; Kubler-Ross, 1998) sendo esta direcionada aos outros quando lhe trazem o 

dado de realidade, ou direcionada a si mesma, por culpar-se e acreditar que de forma 

onipotente (Klein 1940/1996) poderia ter feito mais por seu pai, pelo fato dele ter sobrevivido 

ao câncer e não ao acidente e, até mesmo, após os anos de abuso de álcool, ter se tornado, 

para ela, uma figura idealizada.  

 Luiza relatava com frequência o sofrimento após a perda, que pareceu ser intensificado 

pelas primeiras experiências que agora seriam vividas sem o pai. Esta nova condição pareceu 

ter desencadeado um desejo de aproximar-se dele, ao buscar ocupar os diversos lugares em 

que o pai um dia estivera, como trabalhar no comércio da família e cuidar das coisas que eram 

dele, como sua casa, roupas e objetos, chegando a cozinhar para seu pai e depois se dar conta 

de que ele não estaria ali para comer. Esse movimento de busca pelo falecido é descrito por 

Parkes (1998) como uma procura intensa por contato e, esse comportamento tende a diminuir 

à medida que o tempo passa. 

 A dinâmica psíquica de Luiza avaliada pelo TRO (Tabelas 25, 26 e 27), antes da PBO 

(Tabela 28), indica um funcionamento imaturo e primitivo de seu psiquismo, no predomínio 

da posição esquizo-paranóide e, em alguns momentos, com tendência gliscocárica: seus 

temores eram o medo do aniquilamento, da destruição e do abandono, sendo as suas 

principais defesas a negação, cisão, escotomização e identificação projetiva maciça. Nos 

momentos em que predominava a posição gliscocária (Bleger, 1988), observava-se, além da 

angústia confusional, a não discriminação entre o eu e o não-eu, comuns também na relação 

simbiótica estabelecida com o pai.  

 Um ponto importante que merece destaque é o fato de que, após a separação dos pais, 

Luiza vinculou-se ao seu pai ocupando o lugar de sua mãe ao realizar as tarefas para ele, e 

posteriormente, admitiu que, era a mulher que o pai não teve e acreditou que assim manteria a 

família unida. A fantasia de onipotência associada às de triunfo sobre sua mãe (Klein 

1940/1996) reforçaram os aspectos do complexo de Édipo (Freud, 1924/1976) e 

comprometeram sua dissolução, visto que atribuía à mãe, projetivamente, o ciúme de sua 

relação com o pai. 

 É interessante observar que, na avaliação de Luiza, seu pai se configurava como uma 

figura idealizada (Klein, 1940/1996). Esta idealização foi intensificada pela perda, mas já 
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existia quando Luiza relatava que, nos últimos 10 anos de convivência familiar, é que teve um 

pai de fato, por este ter interrompido o abuso do álcool. Antes desse período, relatou que 

sofria violência familiar, apanhava muito da mãe quando estava nervosa, pelos conflitos com 

o pai e, também era testemunha da violência conjugal entre os pais, o que a fazia sentir-se 

desamparada.  

 Ainda sobre a relação hostil com a mãe, passou a compreender e temer ficar como ela, 

seja nas situações de destempero e explosão emocional ou nos conflitos vivenciados em seu 

próprio casamento e os riscos de violência doméstica. Luiza traz em seu discurso 

identificação projetiva com relação ao casamento da mãe, que não deu certo e receia que seu 

casamento seja igual. Klein (1946/1991) descreve que a identificação projetiva se dá ainda na 

infância, quando a projeção é derivada principalmente do impulso do bebê de danificar ou 

controlar a mãe, e sentí-la como um objeto perseguidor. A excessiva excisão e a excessiva 

expulsão de partes suas do ego, para o mundo externo, debilitam consideravelmente o ego, o 

que foi possível observar em Luiza, por ocasião da análise do TRO.  

A paciente relatou sentir-se paralisada e temia que isso atrapalhasse seu cotidiano, 

mencionou que a vida estava passando e que precisava reagir, ao mesmo tempo sentia falta do 

pai, o que pode se relacionar a confusão de sentimentos, que Klein (1952/1969a) denominou 

de ambivalência de sentimentos e que coexiste no bebê um conflito psíquico quanto aos 

sentimentos de amor e ódio. Essa ambivalência pode perpetuar durante toda a vida do 

indivíduo. Luiza relatou sobre sua adolescência e os sentimentos experimentados nesse 

período e, o quanto se sentiu desamparada e angustiada. Esses sentimentos parecem ter 

atingido o ponto mais intenso quando tentou o suicídio na adolescência: pela péssima 

qualidade nas relações familiares, a violência sofrida e testemunhada, o irmão que era usuário 

de drogas, enfim, esses motivos parecem tê-la feito sucumbir. Sabe-se que o suicídio é um 

fenômeno complexo e multifatorial (Botega, 2015), muitas vezes, de difícil compreensão. A 

tentativa, no caso de Luiza, pareceu refletir o alto grau de sofrimento em que os objetos 

internos bons não foram capazes de aplacar a angústia e o ego não apresentava forças 

suficientes para o seu enfrentamento. Denota-se ainda, que não parecia de fato ter o desejo de 

morrer, mas naquele momento, parecia desejar acabar com o sofrimento interno intenso. Esse 

foi um aspecto importante que foi avaliado e acompanhado durante todo o processo 

psicoterapêutico. 

Nos dias atuais, com o intuito de não experimentar sofrimento, Luiza busca formas de 

não pensar em seus problemas. Encontrou como alternativa, por exemplo, trabalhar muito, o 

que não contribui para a solução dos problemas, tampouco é adaptativo (Simon, 1998).  
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No que se refere à baixa autoestima de Luiza, parece que esse empobrecimento está 

relacionado ao processo de luto. Freud (1917 [1915]/1996) mencionava que a perda objetal, 

na melancolia, afetava a autoestima e, por isso, o sentimento de envilecimento. Essa 

identificação com o objeto perdido, comum no luto, comprometia a catexia para outros 

objetos, dificultando diretamente seu processo de luto. O distanciamento da realidade e os 

ataques às pessoas que a lembravam da realidade eram iminentes em Luiza. 

Pode-se perceber ainda, a dificuldade de Luiza em se separar-se das figuras materna e 

paterna, rumo a uma individuação, o que possibilitaria a integração adequada de seus objetos, 

o desenvolvimento e a elaboração adequada da posição depressiva arcaica e, 

consequentemente a integração de seu próprio ego (Klein, 1940/1996). Bleger (1988) destaca 

essa dificuldade como uma característica da posição gliscocária, em que não é possível 

discriminar o eu do não-eu, levando a angústias confusionais, impactando na desintegração 

egoica e o medo intenso da diferenciação, típicas do funcionamento psicótico da 

personalidade e que dificultam a discriminação entre os objetos.  

Os temores de Luiza em reproduzir em seu casamento a violência presenciada com 

suas figuras parentais, podem ser compreendidos pela transmissão psíquica transgeracional, 

visto que a construção da subjetividade se dá no ambiente familiar e grupal, tanto se transmite 

o negativo, a vergonha, a falta e os objetos perdidos, como também as continuidades, os 

mecanismos de defesa, identificações, incertezas e dúvidas (Kaës, 1998). Como Luiza 

presenciou a violência parental, este fato parece estar ligado à violência com a qual ela 

reproduz em sua relação conjugal.  

Luiza relatou ainda sentir-se culpada por não ter aproveitado melhor os momentos 

com o pai, embora tivesse mencionado que passou todos os dias ao seu lado. Freud 

(1917[1915] /1996) explica que a culpa pode colaborar para que o processo de luto se torne 

patológico. No caso, prevalece a culpa persecutória (Grinberg, 2000; Simon, 2011), visto que 

todas as tentativas de reparação não foram capazes e, o objeto perdido, agora é o perseguidor.  

 Sobre as dificuldades quanto às questões alimentares e a automedicação, podemos 

compreender que tais atitudes também parecem relacionadas ao que Kovács (1992) descreve 

ao referir que enlutados podem apresentar distúrbios alimentares, e ao entrarem em contato 

com sentimentos angustiantes no processo de psicoterapia, podem contribuir ao quadro de 

compulsão relatado.  

 Ao final do processo psicoterápico, Luiza foi capaz de refletir sobre seu 

relacionamento com a mãe, relatando o quanto se sentia culpada por ser hostil com ela, 

possivelmente esta raiva seja intensificada pelo processo de luto, que é também direcionada a 
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todas as pessoas que fazem com que ela tenha contato com a realidade da morte do pai. No 

entanto, a mãe, como objeto internalizado, era uma figura retratada como cruel, violenta e fria 

e, em virtude da cisão dos objetos parentais, o pai, como figura idealizada, foi perdido e a mãe 

não é a figura que Luiza direcionava amor e recebia amor, pelo contrário, a mãe internalizada 

como uma figura danificada ou já aniquilada levou a uma maior identificação com o objeto 

danificado. Por isso, na ansiedade persecutória, os mecanismos utilizados são a negação, 

idealização, cisão e controle onipotente (Klein, 1952/1969a). A criatividade utilizada para 

superar situações de luto passa pela capacidade de amar, que é a única capaz de mitigar o 

ódio: o bebê, cuja capacidade de amar é forte, sente menos necessidade de idealizar, do que 

aqueles como Luiza, que os impulsos destrutivos e persecutórios são dominantes (Klein, 

1940/1996).  

 Ao final do processo psicoterápico, ao reconhecer que não se sentia amada por si 

mesma, por não se conhecer, mencionou que sabia a importância de seguir em frente. 

Destaca-se um movimento diferente no qual, mesmo sentindo-se triste com a morte do pai, 

parecia visualizar alguma organização. Essa é uma das fases do luto em que o enlutado passa 

a compreende que é preciso recomeçar (Kovács, 1992). 

 Na décima sessão relatou que passou a perceber atitudes impulsivas, actings outs, 

quando as pessoas à sua volta a faziam entrar contato com a realidade da morte do pai. Luiza 

passou a ter clareza desses sentimentos, embora não tenha conseguido controlar-se, conseguia 

identificar as razões que a levavam a ter o comportamento explosivo. Simon (1998) e Kovács 

(1992) explicam que a raiva faz parte do processo de luto, principalmente quando as pessoas 

levam o enlutado ao contato com a realidade, como ocorreu com Luiza.  

 Na segunda avaliação do TRO (Tabelas 29, 30 e 31), foi possível verificar alguns 

avanços importantes: mesmo que o luto ainda não tivesse sido elaborado, a paciente era capaz 

de entrar em contato com sua fragilidade, buscar tentativas de reparação, apesar de que ainda 

predominasse a posição esquizo-paranóide. O bom vínculo terapêutico possibilitou a adesão 

ao processo de psicoterapia e sua conclusão foi sentida como gratificante pela paciente. No 

entanto, seu dinamismo psíquico ainda permanecia frágil, visto que prevaleciam os objetos 

persecutórios e destruidores, o medo de lidar com a solidão e o temor em sucumbir. Aspectos 

de um superego arcaico (Klein 1952/1969a) também são observados e, aumentam as fantasias 

de onipotência, a culpa persecutória e outros aspectos que dificultam a integração dos objetos 

e a superação do luto.  
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Ao final do processo, a paciente mencionou conseguir compreender com mais clareza 

o momento que estava vivendo, percebeu que as rotinas continuariam e que a fase que estava 

passando colaborava para que se sentisse assim. Reconheceu a inveja pelo fato do parente ter 

se submetido a uma cirurgia parecida com a de seu pai, mas sentia-se frustrada pelo pai não 

ter tido a mesma sorte que o familiar que sobreviveu. Inicialmente, sentiu-se muito mal com a 

comparação, mas depois conseguiu perceber que era parte de sua fantasia para impedir que 

seu pai morresse. Nota-se que estava buscando formas de suportar a desorganização, diminuir 

a culpa e buscar integrar seus objetos (Grinberg, 2000). O processo de luto é complexo e é 

necessário paciência e investimento, Luiza ao final reconheceu que houve alguma melhora 

quanto à desorganização de sentimentos, embora o luto não tenha sido elaborado, foram 

encontrados pontos de organização. 

A paciente mencionou acreditar que sempre teve dificuldades de elaboração de todos 

os lutos de sua vida e que isso pode estar colaborando para que o luto referente à morte do pai 

seja tão difícil de vivenciar. Kovács (1992) afirma que é preciso compreender e considerar as 

características da personalidade do enlutado, pois essas características irão contribuir para o 

enfrentamento dessa perda. Sua gratidão ao final do processo pareceu ter permitido o início à 

integração dos objetos. A paciente foi encaminhada para continuar o atendimento em um 

serviço-escola e aceitou dar prosseguimento. 

 

 

6.4 Caso 4 – José (nome fictício para preservar o sigilo do participante) 

 

Falecida: a esposa, 32 anos (José era o condutor do veículo na ocasião do acidente) 

 

6.4.1 Síntese da entrevista – caso 4 José  

 

José com 38 anos, viúvo, residia com sua mãe, tinha um filho (Daniel) de nove anos 

de outro relacionamento. Foi diagnosticado com depressão reativa em decorrência da morte 

da esposa (32 anos) por acidente de trânsito, desde então, estava em tratamento 

medicamentoso com Fluoxetina, além de acompanhamento com médico psiquiatra.  

Apresentava doenças físicas, como reumatismos e doença crônica nos pulmões 

(fibriose pulmonar). Parecia alternar entre períodos em que seguia os tratamentos 

medicamentosos corretamente e em outros não. Além desses, a obesidade afetava 

significativamente sua condição respiratória e trazia outros complicadores.  
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Há dois anos, o paciente sofreu um acidente de trânsito no qual estava ele, dirigindo, 

sua esposa e sua mãe. Voltavam de uma viagem quando o paciente dormiu ao volante, o carro 

saiu da pista, chocou-se com outro veículo e feriram-se ele e a mãe, porém a esposa, veio a 

falecer. Desde então, ele foi afastado do trabalho, inicialmente por três meses por razão da 

depressão diagnosticada e meses depois foi afastado devido a uma doença nos pulmões. 

Ainda se encontrava afastado do trabalho por auxílio doença, pelo Institudo Nacional do 

Seguro Social (INSS), mas havia retornado à faculdade e tinha planos de terminar seus 

estudos.  

Quando tinha quatro anos de idade, seu pai veio a falecer, também vítima de um 

acidente de trânsito na mesma região, com isso, o paciente relatou se sentir desamparado, 

durante a vida em função da falta de seu pai. Após o acidente, continuou morando com a sua 

mãe e irmã até se casar. Relatou uma adolescência difícil, pois havia muitas responsabilidades 

para cumprir dentro de casa, já que ocupou o lugar do pai falecido, passou a ter que estudar e 

trabalhar para ajudar sua mãe. O relacionamento com sua mãe era considerado, segundo ele, 

como bom. No entanto, referiu muitos conflitos: relatou situações de desentendimentos que 

ainda traziam mágoas e tornava a convivência muito difícil, intensificados e mais frequentes 

pelo fato de ter se afastado do trabalho e com isso, passar mais tempo em casa.  

O relacionamento afetivo com a irmã também era também “complicado”, pois apesar 

de não morarem mais juntos há bastante tempo, ele considerava uma relação difícil e 

conflituosa, porque já brigaram por assuntos financeiros e de família. Sentia-se prejudicado 

pela irmã, mas de forma geral, reconhecia que apesar desses conflitos a mãe e a irmã eram 

pessoas importantes em sua vida, o ajudaram nos momentos em que mais precisou e parecia 

valorizar isso. 

Após a conclusão do Ensino Médio, fez cursos na área de informática e trabalhou em 

uma empresa. A partir disso, cursou a faculdade e se formou trabalhando com seguros, onde 

atuou desde então, até afastar-se por auxílio doença. Relatava ter muito prazer na vida 

profissional, sentia-se reconhecido e tinha muitas responsabilidades, o que fazia com que se 

sentisse útil, pois o trabalho lhe trazia satisfação. Além de trabalhar, lecionava em uma escola 

técnica no período noturno, por isso tinha pouco tempo em casa e sua esposa se queixava 

devido à ausência. Por outro lado, alega que a opção por dois empregos era para promover 

mais conforto à esposa e também conseguir administrar a vida financeira.  

Antes de casar-se, relacionou-se com a mãe de seu filho durante dois anos, e quando 

rompeu o relacionamento, ela já estava grávida de Daniel, que na ocasião dos atendimentos 

estava com nove anos de idade. Segundo o paciente, o relacionamento com a mãe de seu filho 
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era complicado e difícil, sendo muitas vezes sem comunicação ou diálogo, chegava a 

demonstrar um sentimento aversivo por ela, como raiva, ódio e até chegou a desejar sua 

morte. Justificava esses sentimentos pelo fato de achar que a mãe de Daniel seria uma pessoa 

ingrata, que lhe causou muito mal e o prejudicou em algumas situações. Portanto, não havia 

interesse nenhum, da parte de José, em melhorar essa relação. 

O outro relacionamento íntimo significativo que teve foi com a esposa que veio a 

falecer, nesse, namoram durante um ano e meio e depois resolveram se casar, tendo vivido 

juntos por dois anos. Ambos trabalhavam fora e, segundo José, era um relacionamento bom, 

no qual um fazia bem ao outro, até o momento em que ela passou a rejeitar seu filho, não 

querendo mais que o menino o visitasse na casa deles. Com isso, o relacionamento começou a 

entrar em crise, o que levou o paciente a cogitar a ideia de separar-se, porém não chegou a 

falar sobre isso com a esposa, pois nas semanas seguintes ocorreu o acidente e ela veio a 

falecer. Com a morte da esposa, José passou a se culpar, não desejando seguir em frente por 

entender que não era merecedor de felicidade, uma vez que não enxergava felicidade sem a 

presença da esposa. 

Recentemente teve dois relacionamentos amorosos, dos quais o paciente relata que não 

houve possibilidades de serem positivos, pois se sentia desmerecedor de continuar sua vida, já 

que não tinha mais sua esposa. Esses relacionamentos aconteceram por iniciativa dessas duas 

mulheres e acabaram por ele não se sentir disposto a ter um relacionamento com outra pessoa. 

Além disso, relatou que o último relacionamento que manteve envolveu mentiras e, por isso, 

decidiu romper. O primeiro foi um envolvimento com uma amiga da época da escola, mas que 

ele não conseguia se doar e corresponder aos sentimentos da moça e, por parte dele, resolveu 

romper também.  

O relacionamento com o filho era um ponto positivo e importante na vida do paciente, 

pois se demonstrava feliz na presença do filho e parecia desfrutar de sua companhia, sentia 

segurança e de alguma forma, sentia-se estimulado a querer continuar com sua vida e ter 

planos para o futuro. O paciente valorizava muito essa relação, procurando sempre estar com 

o filho aos finais de semana e, segundo relatou, dar o suporte necessário para o filho.  

 

6.4.2 Análise da Entrevista – caso 4 José 

 

Setor Afetivo-Relacional (A-R) 

A perda do pai aos 4 anos parecia impactar seu desenvolvimento psicológico. (fe e fi/-). 
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Ocupou o lugar do pai na família e estabeleceu uma relação simbiótica com a mãe. (fi/-). 

A mãe teve sequelas físicas em função de ambos os acidentes de trânsito e José se queixava 

de ter de ajudá-la nas tarefas domésticas ou leva-lá a médicos, sentia ódio da irmã por 

considerar-se sobrecarregado. (fi/- ansiedades persecutórias). 

Teve ideações suicidas no período pós-acidente e no início das entrevistas (fi/-), mas pensar 

no filho e na mãe pareceu tê-lo feito refutar essa ideia. (fi e fe/+). 

Achava injusto ter passado por tudo que passou (acidente, perda da esposa, afastamento do 

trabalho) e não queria retomar sua vida, pois idealizava a esposa. (culpa onipotente). 

Após o acidente passou por psicoterapia em consultório particular e em serviço-escola, mas se 

queixava da troca de psicoterapeutas, no caso, em função dos trâmites dos estagiários 

(transferência negativa). 

Sentia culpa pela morte da esposa associada ao desejo de separar-se. (fi/- culpa onipotente 

exarcebada). 

A esposa parecia idealizada após sua morte. (fd/idealização). 

Ressentia-se que sua esposa, após o casamento, passou a rejeitar o filho e estava pensando em 

separar-se dela semanas antes do acidente. (fe e fi/-). 

Referiu sentir culpa por ter sido responsável pela morte da esposa, por não conseguir tê-la 

salvado do acidente e por ter vivido muitas coisas que ela ainda viveria – como ter filhos etc. 

(fi /- culpa persecutória). 

Sentia culpa pelas sequelas que a mãe apresentava, além do agravo das que já possuía pelo 

primeiro acidente. (culpa onipotente). 

Cuidava da mãe levando-a ao médico ou sugerindo para que ela permita que algúem auxilie, 

ou cobrando da irmã maior presença. (forma de se livrar da culpa). 

Considerava que não podia ser feliz, que não merecia se relacionar-se de novo, nem viver. 

(fi/- ansiedades persecutórias). 

A relação com a mãe, irmã e ex-namorada (mãe de Daniel) era marcada por conflitos e 

mágoas. (fi/- ansiedades persecutórias e f/d projeção). 

Sentia ter feito muito pela ex-namorada que não era capaz de reconhecer seu mérito. (fi/d 

defesas maníacas). 

A ex-namorada pediu-lhe desculpas no passado, mas José não foi capaz de perdoá-la. (fi/-

reparação não é possível / objetos internos destrutivos). 

Acreditava que a ex-namorada usava o filho para puni-lo. (fd/ projeção / persecutoriedade). 
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Condicionou o exercício da paternidade ao da maternidade: não conseguia exercer a 

paternidade por considerar que a ex-namorada não é uma boa mãe. (fd/ projeção/ culpa 

onipotente). 

A relação com o filho de modo geral era boa e gratificante. (fe e fi/+). 

Apresentava, em diversos momentos, ódio da ex-namorada e sentia que o que fazia para seu 

filho a mãe se beneficiava e, por isso, negava-se a buscar o filho na escola, levá-lo na natação 

ou até mesmo brincar com ele. (fi/- objetos cindidos e persecutórios, defesas maníacas, 

fantasias agressivas). 

Teve conflitos com a irmã pela venda de um imóvel da família por sentir que o acusavam de 

ter-se beneficiado da transação imobiliária, mas José sentia-se lesado. (fi/- projeção e 

ansiedades persecutórias). 

Possuía uma imagem de si mesmo muito destrutiva: via-se como um parasita e em uma vida 

vegetativa. (fi/-). 

Acreditava não ter sorte nos relacionamentos, achava que fazia de tudo para agradar e não era 

valorizado. (fd/projeção). 

A visão de José sobre as mulheres de sua vida (mãe, irmã, ex-namorada, esposa falecida) era 

sempre pejorativa e sentia-se sempre superior a elas. (defesas maníacas).  

Demonstrava rigidez nos relacionamentos afetivos, não conseguia perdoar nem pedir 

desculpas. (posição esquizo-paranóide). 

 

 

Produtividade (Pr) 

Sentia prazer no trabalho, tanto no escritório como na docência. (fi e fe /+). 

Estava afastado do trabalho por causa da depressão e da fibrose pulmonar. (fi/-). 

Buscou retomar seus estudos e parecia empenhado em continuá-los. (fi e fe/+). 

Gostava da faculdade, mas achava que caso se formasse não conseguiria exercer a profissão, 

pois perderia o benefício. (fd/ racionalização). 

Demonstrou ambivalência no tocante ao retorno do trabalho: ao mesmo tempo em que 

pareceu receber gratificações no trabalho, sentia-se ameaçado e acreditava que não seria 

mantido, caso retornasse. (ansiedades persecutórias/ fantasias destrutivas). 

Queixava dos gastos financeiros com o filho, com a mãe e culpava a ex-namorada de se 

aproveitar dele. (fi/- persecutoriedade).  

O seguro de vida da esposa foi entregue à família dela, José ficou com a pensão, mas sentia 

que a família da moça queria o dinheiro. (fd/ projeção). 
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Orgânico (Or) 

Tomava medicamentos para a depressão, reumatismo e para a fibrose pulmonar, às vezes não 

conseguia comprar todos os remédios. (fe/-). 

A fibrose pulmonar comprometia sua qualidade de vida. (fi -). 

A obesidade comprometia sua qualidade de vida: dificultava o quadro clínico, impedia de 

brincar com o filho e de fazer atividades cotidianas. (fi/ e fe/-). 

O autocuidado parecia prejudicado. (fi/-). 

Teve complicações no tratamento de pneumonia e sentia reações da medicação. (fi e fe/-). 

Acreditava que os problemas físicos eram decorrentes do quadro depressivo. (fantasias 

destrutivas, objetos internos destrutivos). 

 

Sócio-Cultural (S-C) 

Possuía conflitos com os colegas da faculdade, tendia a vê-los como inferiores e 

desinteressados. (fi fe/-).  

A vida social ficou bastante restrita após o acidente. (fi e fe/-). 

A rigidez que o dominava parecia atrapalhar a qualidade das relações, visto que não tolerava 

falhas dos outros. (fi/- ansiedades persecutórias, superego arcaico). 

Poucas atividades com grupo social e cultural, mesmo com o filho não demonstrava 

disposição para atividades comunitárias. (fi/-). 

 

Tabela 33 – Resultado da avaliação inicial do SISDAO – caso 4 José 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouquíssimo adequada. 

Orgânico. (Or). Pouquíssimo adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouquíssimo adequada. 

  O resultado do SISDAO (Tabela 33) de José (Caso 4) indica adaptação ineficaz 

severa (2,0; grupo 4). A hipótese levantada foi de que a o luto pela esposa desencadeou uma 

série de dificuldades de adaptação, principalmente nos relacionamentos amorosos, tendo sido 

adotado como situação-problema. 
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6.4.3 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação inicial – caso 4 José 

 

Tabela 34 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO inicial – 

caso 4 José) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Alguém (vulto). Inexistente. Sombra . 

A2 (2) Casal (eu e a pessoa, 

casal idosos, irmã e 

cunhado). 

Lugar, cadeirinha. Inexistente. 

C3 (3) Família (pai, mãe e 

filho). 

Mesa, café, chá, 

santo, altarzinho, 

lareira. 

Inexistente. 

B3 (4) Casal e filho. Inexistente. Inexistente. 

AG (5) Pessoas. Inexistente. Além. 

B1 (6) Pessoa. Quarto, cama vazia. Inexistente. 

CG (7) Pessoas. Escada, Hospital. Inexistente. 

A3 (8) Eu, Deus, pessoas. Inexistente. Inexistente. 

B2 (9) Duas pessoas. Prédio, chuva, 

árvore, natureza, 

casa. 

Inexistente. 

BG (10) Eu, Pessoas (eles). Inexistente. Inexistente. 

C2 (11) Eu. Quarto, porta. Inexistente. 

C1 (12) Eu, avó, pessoa. Casa (casinha), 

cozinha, lá fora. 

Inexistente. 

 

 

Tabela 35 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO inicial – caso 4 José) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Perder o objeto ou a 

si mesmo. 

Estar confundido 

com o objeto bom. 

Identificação 

projetiva adesiva, 

angústia confusional. 

A2 (2) De destruir o par. Manter o par unido. Alucinação positiva, 

identificação 

adesiva, angústia 

confusional, 

idealização. 

C3 (3) Inveja do objeto 

bom. 

Separar o bom 

objeto do 

mau/estragante. 

Idealização,  

Angústia 

confusional,  

Defesas obsessivas,  

Projeção. 

B3 (4) Culpa e luto pela 

destruição do objeto. 

Fazer uma reparação 

no objeto estragado. 

Identificação 

projetiva maciça, 

triunfo e controle 

onipotente, 

reparação maníaca. 

AG (5) Da destruição do Manter o bom Idealização, 
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bom objeto. objeto. identificação 

projetiva adesiva. 

B1 (6) Da perda do objeto. Recuperar o bom 

objeto. 

Identificação 

projetiva adesiva,  

Idealização. 

CG (7) Do aniquilamento e 

da perda. 

De separar o bom 

objeto do 

estragante/estragado. 

Identificação 

projetiva adesiva, 

Regressão, 

idealização,  

Reparação maníaca. 

A3 (8) Do aniquilamento. Proteger o self bom 

do aniquilamento. 

Idealização,  

Identificação 

projetiva maciça. 

B2 (9) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Angústia 

confusional, 

idealização. 

BG (10) Do aniquilamento. Proteger o self. Alucinação negativa, 

Angústia 

confusional, 

identificação 

projetiva maciça. 

C2 (11) Aniquilamento. Proteger o self. Identificação 

projetiva adesiva.  

C1 (12) Da Perda. De manter o bom 

objeto. 

Alucinação positiva, 

Idealização  

Reparação Maníaca. 

 

 

Tabela 36 – Síntese e posição – avaliação inicial do TRO – caso 4 José 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Diante de uma situação nova, o ego parece ter poucos 

recursos para enfrentar as perturbações sentidas e 

impera a angústia confusional pela dificuldade de 

discriminar os objetos. 

Gliscocárica. 

A2 (2) Diante da situação de par, o ego pareceu ter se 

mobilizado significativamente e não conseguiu manter 

um distanciamento mais saudável, confundindo-se com 

os personagens. A angústia confusional, novamente, se 

faz presente, além da idealização que aparece como 

tentativa defensiva de conter os temores.  

Gliscocárica. 

C3 (3) O conteúdo de realidade foi utilizado como alternativa 

para lidar com o contexto da prancha. O ego pareceu 

conseguir se organizar após o uso de defesas obsessivas 

para amenizar a angústia do conflito edipiano, por meio 

de idealização e gratificações orais. 

Esquizo-paranóide. 

B3 (4) A situação triangular novamente não é suportada. A 

identificação projetiva maciça com a própria história do 

paciente demonstra a mobilização afetiva, na qual 

projeta no terceiro (filho) os aspectos superegoicos e a 

Esquizo-paranóide. 
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destruição do objeto. 

AG (5) A angústia proposta parece ser vivida como intensa e o 

ego não é capaz de entrar em contato com os lutos nem 

sentir depressivamente a situação proposta. A 

idealização extrema é o recurso utilizado para defender-

se da culpa persecutória (idealização maníaca). 

Esquizo-paranóide. 

B1 (6) Diante de situações de privação, há o enfrentamento da 

solidão: Os lutos impossibilitados de vivenciar 

anteriormente (AG 5) reaparecem e são experimentados. 

A culpa persecutória novamente aparece e o recurso do 

ego para enfrentá-la é por meio da idealização. 

Esquizo-paranóide 

com depressiva. 

CG (7) O ego, ao entrar em contato com os lutos, tende a 

projetar as culpas em figuras externas (pai e filho) e, 

além da idealização, a regressão se faz presente. Há uma 

identificação projetiva com o pai perdido e o ser pai.  

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

A3 (8) A culpa persecutória novamente aparece juntamente 

com o temor do aniquilamento. O ego parece realizar 

uma tentativa de integrar o bom e o mau objeto, mas os 

aspectos arcaicos do superego intensificam a culpa 

persecutória. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

B2 (9) O temor de situações externas que ameaçam o par  

levam o ego a reagir com angústia confusional e 

idealização para evitar o conflito.  

Esquizo-paranóide. 

BG (10) A situação de luto aparece em relação ao futuro e o 

medo do aniquilamento fica evidenciado. A angústia 

confusional presente na prancha destaca os sentimentos 

de culpa e a impossibilidade de reparação. 

Gliscocárica. 

C2 (11) O ego parece ter poucos recursos para reparar os objetos 

destruídos. O medo do aniquilamento é muito intenso e 

as defesas utilizadas se mostram como primitivas.  

Gliscocárica com 

tendência esquizo-

paranóide. 

C1 (12) A angústia depressiva parece ser sentida, mas ainda há 

conteúdos persecutórios presentes. Para o enfrentamento 

dos conflitos, o ego parece utilizar de idealização e 

tentativas de reparação maníaca. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

Branca 

(13) 

O luto e a perda pelos objetos amados parecem 

ameaçadores e a culpa vivenciada é persecutória. O 

sentimento de vazio e de solidão intensificam a culpa e 

o ego parece não encontrar possibilidades de reparação. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

 

 A partir dos referenciais teóricos de correção do TRO (Phillipson, 1965/1995; Rosa, 

1995; Ocampo & Arzeno, 1999), foram avaliados os conteúdos humanos, conteúdos e 

contextos de realidade (Tabela 34), bem como o sistema tensional inconsciente dominante 

(Tabela 35). Em reação ao conteúdo humano, podemos observar que, em quase todas as 

histórias, a quantidade de pessoas sugeridas foi incluída, com exceção de C2, que José relata 

apenas a si mesmo, em autorreferência. Destaca-se que foram diversas situações em que faz 
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autorreferência (A1, A2, AG, B1, CG, A3, BG, C2, C1, Branca), indicando uma grande 

dificuldade em separar-se dos conteúdos suscitados na avaliação.   

 O conteúdo de realidade, não foi encontrado em A1, B3, AG, A3 e BG). Os temas de 

luto/perda apareceram em A2, B3, AG, B1, CG, A3, C1 e Branca. Observa-se que a presença 

de identificação projetiva adesiva (A1, A2, AG, B1, CG, C2) e maciça (B3, A3 e BG) em que 

os conteúdos parecem perturbar o ego e a proximidade com as histórias denunciam o quanto 

as intensidades dessas perturbações. Destaca-se que em B3, que avalia a relação triangular 

edípica, o relato da história foi a vivência que o paciente teve em seu casamento, quando, após 

ter sido consumado, a esposa parecia rejeitar o filho e, por conta disso, José teve pensamentos 

de separação, o que parece ter incrementado ainda mais sua culpa.  

A culpa aparece (B3, B1, A3, BG e Branca) e se mostra predominantemente do tipo 

persecutória, que provoca medo e represália (Grinberg, 2000). Observa-se ainda a presença de 

um superego bastante impiedoso em que situações de castigo (CG, A3) denunciam a presença 

do superego arcaico.  

Em relação ao contexto de realidade, foram predominantemente inexistentes, 

aparecendo apenas em A1 (sombra) e AG (além). Na primeira história, a angústia confusional 

se mostra intensa e, por ser a primeira prancha aplicada, a situação nova é experimentada com 

muita ansiedade. Em AG, por se tratar de uma prancha que evoca situações de luto, a 

idealização é intensa e a figura de Deus aparece como uma elaboração maníaca para a 

resolução de todos os problemas (Ocampo & Arzeno, 1999).  

No que se refere ao sistema tensional dominante, podemos destacar que em relação 

aos medos observados foram de destruição (A2, B3, AG, B2) aniquilamento (A1, CG, A3, 

BG, C2), de perda (B1, C2) e de inveja do objeto bom (C3). Os desejos são consonantes aos 

medos (manter o bom objeto, proteger o self do aniquilamento, manter o bom objeto e separar 

o bom do estragado/estragante).  

No tocante às defesas utilizadas, identifica-se o predomínio de defesas primitivas 

como a identificação projetiva adesiva, angústia confusional, identificação projetiva maciça, 

regressão, idealização, alucinação negativa e outras como, defesas caracterizadas como 

obsessivas, defesas maníacas, como o controle e a reparação maníacos. As defesas 

apresentadas pelo paciente contribuíram para identificar que houve predomínio das posições 

gliscocárica (A1, A2, BG, C2) nas quais não se observa discriminação entre o eu e o não-eu 

(Bleger, 1998); esquizo-paranóide (C3, B3, AG, B2) em que os objetos encontram-se cindidos 

(Klein, 1952/1991) e apenas em B1, CG, A3, C1 e na Branca que houve a posição esquizo-

paranóide com tendência a posição depressiva (Tabela 36), nas quais em que há possibilidade 
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de reconhecer o conflito e exercer tentativas de reparação e de integração do ego e dos objetos 

(Klein, 1952/1991).  

 Nas histórias de um personagem, em A1 e B1 o conteúdo parece intensamente 

mobilizador, visto que a angústia confusional e a identificação projetiva adesiva são os 

recursos encontrados para amenizar o sofrimento intenso, por não conseguir discriminar os 

objetos e pela vivência da culpa persecutória (Ocampo & Arzeno, 1999). Em C1, há um 

movimento diferente apesar de precisar incluir na história outros personagens, o que 

caracteriza alucinação positiva, para auxiliar no enfrentamento dos conflitos, estes não são 

negados, e a partir da depressiva, tentativas de reparação são experimentadas.  

 As situações de dois personagens (A2, B2 e C2) parecem ter sido altamente 

mobilizadoras, visto que nas histórias elaboras em A2 e B2 se apresentam vagas o que indica 

que o distanciamento da prancha sugere conflito intenso (Ocampo & Arzeno, 1999). Em C2, 

houve a identificação de apenas um personagem com autorreferência, que se vê extremamente 

cansado e busca isolar-se dos conflitos e dificuldades.  

 Nas histórias em que estão previstos três personagens, a situação edipiana é recorrente 

em C3 e B3, em que a situação de casal e filho remete a uma situação idealizada e a outra, 

uma história na qual aparecem aspectos conflitantes entre sua esposa e filho e a rejeição desta 

para com a criança e os desejos de José em separar-se. Nessas duas situações, observamos que 

a posição esquizo-paranóide prevaleceu. Em A3, as fantasias de julgamento e prestação de 

contas para um Deus limitam a história a duas pessoas: alguém e Deus. A angústia 

persecutória diante do julgamento e o temor da punição, embora suscitem ansiedades 

persecutórias, identifica-se tentativas de assumir a parte que lhe compete, mesmo assim, há a 

presença de um superego impiedoso.  

 Em situações de grupo, a temática que aparece é o luto. Há situações em que emerge a 

impossibilidade de reparação e de discriminação dos objetos e de idealização para defender-se 

da culpa persecutória, apenas em CG é possível vivenciar a solidão a partir do luto e, ao viver 

perdas passadas (pai) reconhece que precisa olhar para sua condição atual e futura (ser pai), o 

que parece amenizar a angústia e possibilitar tentativas de reparação.  

 A Prancha Branca remete novamente a luto, tristeza e vazio. Embora o ego seja capaz 

de entrar em contato com o sentimento de perda, a culpa persecutória prevalece e dificulta a 

reparação. O paciente parece ter um prognóstico desfavorável diante de objetos tão cindidos e 

de culpa tão intensa.  
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6.4.4 Síntese PBO – caso 4 José 

 

Tabela 37 – Síntese da PBO – caso 4 José 

Sessão Conteúdo 

1ª.  José descreveu o acidente com detalhes. Demonstrava intensa culpa pela 

morte da esposa, por acreditar que era o responsável. Era perceptível que o 

paciente se recriminava pelo ocorrido e pensava que não merecia ser feliz 

novamente ou ter outro relacionamento. 

A dificuldade em reinvestir a libido em novos objetos de amor era 

observada ao não conseguir retomar o trabalho, retomar as relações sociais 

e potencializada pela condição clínica. Relatou ideações suicidas. 

2ª.  Além do luto da esposa, foi possível discutir outros lutos como: a perda do 

pai aos quatro anos de idade; o rompimento afetivo com a mãe de seu filho; 

o afastamento do trabalho e a perda da saúde. Quando ocorreu o 

falecimento da esposa, ele reviveu o luto do pai e nesse contexto aparecem 

os conflitos e angústias acerca de sua vida, de seu relacionamento com essa 

esposa e a mãe de seu filho. 

Além da culpa pela morte da esposa, sentia-se culpado pelas condições 

físicas em que se encontrava sua mãe. As ideações suicidas continuavam 

presentes tendo sido minuciosamente avaliadas e, apesar de ficarem apenas 

na ideação, sem planejamento ou tentativas, o paciente foi reencaminhado 

para nova avaliação psiquiátrica. 

3ª.  Demonstrou dificuldades em controlar seus impulsos destrutivos, sendo a 

agressividade voltada para sua mãe, ex-namorada e os colegas da 

faculdade. O ódio apresentado impedia que José buscasse reparar ou 

favorecer a reparação na relação entre sua mãe, irmã e ex-namorada. As 

atividades realizadas na sua função de pai são vistas por ele como tarefas 

que seria da ex-namorada, não conseguia discriminar seus sentimentos 

hostis em relação a ela do filho. Além do ódio, possuía fantasias agressivas 

e destrutivas direcionadas à mãe de seu filho.  

4ª. A culpa sentida pela morte da esposa foi intensificada pelo desejo da 

separação, semanas antes do acidente. Não houve tempo suficiente para 

José discutir sobre isso com ela, mas aparecem fantasias destrutivas, de que 
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seu desejo de se separar culminou no acidente e, consequentemente, em sua 

morte. Havia fantasias de autopunição, a autoagressividade e a atuação de 

um superego arcaico. Apesar da dor sentida, pareceu estar sendo possível 

entrar em contato com a culpa.  

5ª. Nesta sessão foi possível compreender os desejos inconscientes de João 

manter os sintomas e sua doença em função dos cuidados obtidos ao 

adoecer. Parecia vitimizar-se e exigir cuidados especiais como a atenção, o 

carinho e até mesmo os benefícios financeiros (pensão e auxílio-doença). 

Neste momento, revelava a necessidade de trocar o carro, mas almejava um 

veículo que custava o dobro do valor do atual, e exigia que sua mãe 

devesse dar-lhe o dinheiro, afinal ela usaria muito o carro e, um inferior 

não era possível.  

6ª. Tornou-se possível discutir seu papel de pai e a necessidade de discriminar 

as funções paternas e maternas. José demonstra intensa resistência a esse 

aspecto, possivelmente por sua rigidez.  

Demonstrou uma busca incessante por perfeição e, por não tolerar que surjam 

possíveis erros, ou que as coisas não saiam da forma como esperava, o que 

intensificava seu grau de sofrimento. A rigidez com que se percebia era a mesma 

com a qual agia nos relacionamentos com os outros, o que dificultava as 

reparações. Esse nível de exigência depositava em seu filho, e José não conseguia 

ver que se tratava de uma criança de 9 anos. Os menores aborrecimentos que 

vivencia na relação eram intensificados e fazia severas exigências.  

7ª.  Em seu relato, José, por várias vezes, afirmou se sentir obrigado a fazer as 

coisas para os outros, mesmo não tendo vontade de fazê-las, parecia agir 

assim com sua esposa também. Suas atitudes demonstravam querer sentir-

se valorizado e agradar às pessoas à sua volta para ser reconhecido e 

valorizado.  

Quando relatava que fazia as coisas para o filho, se incomodava muito, pois 

parecia estar fazendo algo para a ex-namorada e, não exercendo sua função 

paterna.  

Outro aspecto importante tratava-se de sua resistência: referiu que não 

retornou ao psiquiatra, pois estaria com compromissos pessoais e buscava 
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várias explicações para evitar o desconforto. 

8ª.  José demonstrou dificuldades em solucionar problemas tanto na faculdade, 

como com o filho. Incomodou-se com a atitude explosiva de um professor, 

mas afirmou que quando se sentia frustrado como pai, agia impulsivamente 

por ficar muito bravo. Conseguia reconhecer que algumas reações seriam 

desproporcionais. No entanto, ainda não conseguia discriminar filho e mãe: 

sendo assim, o ódio sentido pela mãe (e desejos de morte) representava a 

intolerância diante do comportamento do filho. 

9ª.  Apresentou muitas dificuldades de reconhecer o que cabia a si. Tendia a 

projetar nas outras figuras suas dificuldades: a paternidade, seu fracasso 

pessoal e a sensação de fracasso profissional.  

José apresentava-se com muitas dificuldades em superar a inveja das 

conquistas de outras pessoas, e sentia que tudo que havia feito, era porque 

as pessoas eram ingratas. Inclusive a família de sua esposa que parecia 

querer além do seguro, a pensão. Seu fracasso fora por causa de sua mãe, 

irmã, ausência do pai, ou seja, as defesas maníacas pareciam intensificadas 

nesse momento.  

10ª.  Pareceu ensaiar um movimento de reparação nas relações com a mãe, 

porém ainda predominava o ódio em relação à irmã.  

Retomou os momentos que se antecederam ao acidente e, revelou que 

como a mãe sempre exigia atenção, pediu-lhe que a levasse ao velório de 

um tio (irmão de sua mãe) em outra cidade. Como tinha combinado com a 

esposa de irem ao shopping, procurou fazer as duas coisas, pois acreditava 

que a esposa queria sua atenção, mas a mãe se queixou da demora e, isso o 

deixou alterado. De certa forma, parecia atribuir o acidente ao pedido da 

mãe e a seu desejo de atendê-la, era uma forma de não entrar em contato 

com a culpa, novamente demonstrada por defesas maníacas.  

11ª.  José revelou estar mais tranquilo para lidar com os imprevistos, porém 

idealizava muito a relação com seu filho. Revelou desejos em ampliar suas 

relações de amizades. Parecia que a proximidade com o filho, possibilitou-

lhe um resgate afetivo importante neste momento. Demonstrou desejos em 

retomar o trabalho e assim, diminuir o tempo que ficava em casa, como 

alternativa aos conflitos com sua mãe. No entanto, se defendeu ao 
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reconhecer que foi o responsável pelo acidente, mas que foi a mãe quem 

pediu, então pareceu que ainda atribui a sua mãe a culpa pelo ocorrido.  

12ª. Nesta sessão, pareceu tentar integrar de modo mais intenso as figuras e 

reconhecer o que a mãe e irmã fizeram de bom. Embora não seja associado 

a uma reparação em si, mas pode significar suas tentativas de reparação, 

visto que o grau de rigidez de José era muito intenso.  

Demonstrou tentativas de autocontrole, reconheceu que precisava estar 

mais disponível para compreender o filho, favorecer o diálogo e tratá-lo 

como uma criança de 9 anos e não um mini-adulto e, também favorecer 

uma relação melhor com a mãe.  

Reconhecia que precisava ser menos rígido com o filho e consigo mesmo.  

Obteve insights de que não adianta cobrar/esperar que as coisas se 

resolvessem pelo outro, mas que era necessário partir de si, ser capaz de ver 

as coisas de um modo mais próximo à realidade, menos persecutórias e 

cindidas.  

Foi capaz de reconhecer sua necessidade de controle e que as pessoas não 

vão agir como ele quer, parecia aceitar que os outros são indivíduos com 

desejos, vidas próprias e escolhas. Demonstrou gratidão à terapeuta por 

todo o processo desenvolvido, porém não aceitou ser reencaminhado para 

dar continuidade ao tratamento, pois novamente trocaria de terapeuta. 

 

6.4.5 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação final – caso 4 José 

 

 A seguir será apresentada a avaliação do TRO de José, realizada ao final do processo 

da PBO. 

 

Tabela 38 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO final – 

caso 4 José) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Inexistente. Inexistente. Vultos. 

A2 (2) Casal. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Três pessoas. Inexistente. Inexistente. 

B3 (4) Casal (marido e 

mulher) e filho. 

Inexistente. Inexistente. 

AG (5) Pessoas. Paraíso, céu, outro 

plano. 

Inexistente. 

B1 (6) Pessoa. Quarto. Inexistente. 
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CG (7) Pessoas. Lugar. Inexistente. 

A3 (8) Pessoa, Deus. Filme. Inexistente. 

B2 (9) Duas pessoas. Chuva, árvore, 

edifício, 

apartamento. 

Inexistente. 

BG (10) Pessoa, pessoas. Porta. Inexistente. 

C2 (11) Pessoa acamada e 

pessoa. 

Pés da pessoa, 

Cama. 

Inexistente. 

C1 (12) Alguém. Cozinha, jarra, vaso, 

mesa, prato, 

cumbuquinha.  

Inexistente. 

 

Tabela 39 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO final – caso 4 José) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Do Aniquilamento. não ser aniquilado. Escotomização, 

Angústia 

confusional.  

A2 (2) Da destruição do 

par. 

De manter o par 

unido. 

Angústia 

confusional, 

escotomização,  

Idealização. 

C3 (3) Do aniquilamento. De manter o bom 

objeto. 

Escotomização,  

Angústia 

confusional,  

Idealização 

B3 (4) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Racionalização.  

Idealização. 

AG (5) Do aniquilamento. Manter o bom 

objeto. 

Cisão, idealização, 

reparação maníaca. 

B1 (6) Luto pela destruição 

do objeto. 

Desejo de reparar o 

objeto perdido. 

Racionalização, 

defesas maníacas. 

CG (7) Aniquilamento. Manter o bom 

objeto. 

Angústia 

confusional. 

A3 (8) Aniquilamento. Manter o bom 

objeto. 

Identificação 

projetiva adesiva, 

Alucinação 

negativa, 

Racionalização, 

defesas maníacas.  

B2 (9) Perder o bom objeto. Estar confundido 

com o bom objeto. 

Angústia 

confusional, 

idealização. 

BG (10) Do abandono. Não ser abandonado. Angústia 

confusional, 

racionalização. 

C2 (11) Da perda. Manter o bom 

objeto. 

Racionalização, 

reparação. 

C1 (12) Abandono. Não ser abandonado. Defesas obsessivas, 

racionalização. 
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Tabela 40 – Síntese e posição – avaliação final do TRO – caso 4 José 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Diante do temor do aniquilamento o ego lança mão 

de defesas primitivas como a angústia confusional e 

a escotomização. A situação de solidão proposta 

revela-se intensamente ameaçadora, o que gera 

distanciamento do conflito e ação superegoica. 

Gliscocárica. 

A2 (2) Novamente diante de uma situação ameaçadora, o 

ego parece não suportar e não ser capaz de 

discriminar a situação. Como defesa, busca por 

meio da idealização aplacar o temor. 

Gliscocárica. 

C3 (3) O ego parece não apresentar recursos egoicos 

suficientes para entrar em contato com o conflito 

edípico. Novamente a saída para situações aversivas 

é por meio da idealização.  

Gliscocárica. 

B3 (4) O ego pareceu ter sido capaz de identificar o temor 

diante da destruição dos bons objetos. Para evitar o 

ataque, utiliza-se de defesas como a racionalização 

e idealização.  

Gliscocárica 

com tendência 

Esquizo-

paranóide. 

AG (5) A angústia suscitada pelo estímulo provocado pela 

prancha gera a produção de uma história 

persecutória e intensa, difícil de ser suportada pelo 

ego e, diante disso, utiliza-se de defesas como a 

cisão, a idealização e a reparação maníaca. 

Identifica-se uma situação de luto que indica 

presença de culpa persecutória. 

Esquizo-

paranóide. 

B1 (6) O ego parece ser capaz de suportar a solidão e 

entrar em contato com o sofrimento desencadeado 

pelo luto. A culpa depressiva favorece tentativas de 

reparação. 

Depressiva. 

CG (7) As situações de autoridade parecem desencadear 

angústia confusional e a presença de um superego 

arcaico. 

Esquizo-

paranóide. 

A3 (8) A situação de morte é vivenciada como temor do 

aniquilamento e de um superego arcaico, rígido e 

impiedoso. 

Gliscocárica 

com tendência 

Esquizo-

paranóide. 

B2 (9) A relação de par parece ameaçada por pressões 

ambientais, não permitindo a possibilidade de 

discriminação entre o eu e o não-eu. 

Gliscocárica 

BG (10) A rejeição e o medo do abandono são projetados no 

grupo. O superego rígido e tirânico parece castigar, 

sugerindo culpa persecutória. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

C2 (11) A experiência de luto provocado pelo conteúdo da 

prancha e a fantasia de separação, possibilitou ao 

ego buscar tentativas de reparação, por atividades 

de cuidado e de apoio, o que sugere que o ego foi 

Depressiva. 
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capaz de suportar a culpa suscitada.  

C1 (12) As fantasias de gratificação oral aparecem para 

amenizar o medo do abandono e a incerteza. A 

angústia também parece ser mitigada pelas defesas 

obsessivas. 

Depressiva. 

Branca (13) O ego parece tomar contato com os sentimentos de 

solidão e de vazio sentidos. As incertezas sobre o 

futuro parecem levar a uma ação impiedosa de um 

superego rígido que punirá o eu. 

Esquizo-

paranóide com 

Tendência 

depressiva. 

 

 Na segunda avaliação é importante destacar que José mostrou-se bastante resistente 

para elaborar as histórias, alegou dores de cabeça, “falta de imaginação” (SIC) e os 

distanciamentos das histórias foram mais frequentes. Outro aspecto que merece destaque é o 

fato de a autorreferência que ocorreu em A3 (luto) e Branca (separação). Novamente serão 

avaliados os conteúdos humanos, de realidade e o contexto de realidade, bem como o sistema 

tensional dominante (Ocampo & Arzeno, 1999; Phillipson, 1965/1995; Rosa, 1995).  

 Em relação ao conteúdo humano (Tabela 38), em A1 foi inexistente, o que indica 

desumanização, e sugere evitar identificações projetivas e conteúdo persecutórios (Ocampo & 

Arzeno, 1999). Nas outras histórias, o conteúdo humano estava presente e com o número 

adequado de personagem, com exceção de A3, na qual estavam apenas dois mencionados. No 

entanto, destaca-se o distanciamento excessivo dos conflitos apresentados, pois as pessoas 

incluídas geralmente são relatadas de forma vaga e com poucos detalhes, inclusive no que se 

refere às relações apresentadas. Muitas vezes, as histórias são além de vagas, elas denotam 

elaborações maníacas por apresentarem figuras de vultos e Deus (A1 e AG).  

 O conteúdo de realidade foi inexiste nas primeiras quatro histórias (de A1 a B3), 

posteriormente, os elementos foram incluídos. Chama a atenção que, em C1, as defesas 

obsessivas foram utilizadas, favorecendo a descrição da prancha e sugerindo grande 

mobilização afetiva provocada pelo material (C1). 

 O contexto de realidade foi inexistente em quase todas as pranchas, com exceção de 

A1, na qual foram destacados vultos, sendo que, ainda em A1, parece ter havido novamente 

distanciamento e, neste caso, a ação do superego para conter os impulsos destrutivos. 

 A partir da análise do sistema tensional inconsciente dominante (Tabela 39), os medos 

apresentados foram de aniquilamento (A1, C3, AG, CG, A3), da destruição do objeto (A2, 

B3, B1), perda (B2, C2) e de abandono (BG e C1). Os desejos foram, respectivamente, de não 

ser aniquilado, manter o bom objeto, estar confundido com o bom objeto e não ser 

abandonado.  
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 A respeito das defesas, pode-se destacar a presença de mecanismos primitivos, típicos 

da posição gliscocárica (A1, A2, C3, B2) como escotomização, angústia confusional e 

idealização. Em B3 e A3, apesar de terem sido consideradas como gliscocárica, destaca-se 

uma tendência às características da posição esquizo-paranóide, pois embora houvesse pouca 

discriminação entre eu e o não-eu, os temores de aniquilamento e a presença de um superego 

arcaico, são observados. Klein (1948/1991) destaca que as figuras internas, cruéis e perigosas, 

tornam-se representantes da pulsão de morte. Identifica-se a presença de um superego arcaico, 

rígido e tirânico em outras histórias (A1, AG, BG e Branca) nas quais, os relatos indicam que 

os erros serão punidos e o medo servirá para aplacar os impulsos destrutivos (Tabela 40). 

 Em AG e CG, observa-se a posição esquizo-paranóide em que os objetos cindidos e a 

ansiedade persecutória elevam a angústia e os mecanismos utilizados são a cisão, a 

idealização e reparação maníaca. Apenas em BG e na Branca, identifica-se certa tendência em 

perceber os objetos rumo à integração, o que convencionou destacar a tendência à posição 

depressiva.  

 A posição depressiva foi observada em B1, C2 e C1 nas quais foi possível entrar em 

contato com a temática sugerida (solidão e luto), além de algumas tentativas de reparação que 

puderam ser observadas, mesmo com a ação de um superego rígido e impiedoso.  

 Nas pranchas em que a temática é o luto (AG, A3, C2 e BG) observa-se que, 

inicialmente (AG) a angústia e a culpa são do tipo persecutórias, o que favorece a cisão e, 

embora o luto seja reconhecido, as defesas primitivas (idealização, cisão e reparação maníaca) 

são atuantes. Em A3, o luto também é reconhecido, mas o medo do aniquilamento é intenso e 

a atuação do superego rígido e impiedoso parece intensificar a culpa e as fantasias de uma 

punição por um julgamento. Em C2 e C1, as tentativas de reparação surgem com mais 

efetividade: o ego é capaz de entrar em contato com a perda, mas a esperança parece 

favorecer a culpa depressiva e, nesse sentido, a análise aponta para possíveis tentativas de 

reparação.  

 Na prancha branca, apesar da autoreferência, há contatos com a solidão, as incertezas e 

o vazio deixado pelo luto, a culpa sentida ainda se mostra intensa e a presença do superego 

arcaico revela o medo de punir o “eu”.  
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6.4.6 Avaliação final do SISDAO – caso José  

 

Tabela 41 – Resultado da avaliação final do SISDAO - caso 4 – José 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouco adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouco adequada. 

 

Verifica-se que, na segunda avaliação no SISDAO (Tabela 41), José apresentou evoluções nas 

áreas Afetivo-Relacional, Orgânica e Sócio-Cultural, resultando em Adaptação Ineficaz 

Moderada (3,0; grupo 3). 

 

Na área afetiva-relacional, pareceu ser capaz de ver a mãe e a irmã como figuras mais 

integradas, sendo inclusive, capaz de reconhecer o que fizeram por ele e, de certa forma, ser 

grato. A relação com o filho pareceu também ter evoluído, pois agora era capaz de reconhecê-

lo de maneira discriminada de sua mãe. Em consequência disso, é possível afirmar que estar 

mais tolerante para com o filho apaziguava seu ódio interno e sua rigidez.  

 

A relação com a mãe de seu filho ainda era muito tensa, não se identificando evolução no 

ódio sentido por ela. 

José também se mostrou mais tolerante com o outro, reconhecendo que as pessoas possuíam 

vida própria e tinham interesses e desejos que poderiam ser diferentes dos seus. 

Na área sócio-cultural, parecia sentir-se menos ameaçado quando diante de encontros sociais, 

o convívio com a faculdade propiciava contato com pessoas e demonstrou estar menos tenso 

com essa convivência e com pessoas diferentes dele.  

Em alguns momentos foi capaz de sair com o filho, passear, levá-lo ao parque, mesmo que 

não conseguisse brincar ou correr com ele, devido às dificuldades físicas, porém, mesmo 

assim, José se permitia fazer algo com o filho.  

As ideações suicidas também haviam cessado. 
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No setor orgânico, embora não fossem identificadas melhoras em seu quadro clínico, houve 

mudanças em sua atitude: agora já aceitava a necessidade de manter o tratamento e, que era 

necessário seguir as prescrições médicas.  

 

6.4.7 Análise do caso 4 – José  

 

No caso de José, centrou-se como situação-problema o acidente de trânsito e o luto 

vivenciado. A avaliação inicial do SISDAO indicou uma adaptação ineficaz severa (2,0) grau 

4, em função de ter sido encontrado no Setor Produtivo respostas pouco adequadas, enquanto 

que os outros setores (Afetivo-Relacional, Orgânico e Sócio-Cultural) foram pouquíssimo 

adequadas.  

Os resultados da primeira avaliação do TRO corroboraram os achados do SISDAO. A 

relação vivenciada, no que se refere aos conflitos mobilizados, é extrema. Assim identificou-

se: ou distanciamento excessivo ou surgimento de autorreferências, que indicam dificuldades 

para entrar em contato com o conflito ou dificuldades em conciliar os sistemas inconscientes 

reprimidos e as experiências mais conscientes (Ocampo & Arzeno, 1999). 

Ainda na primeira avaliação do TRO, os lutos mostraram-se bem evidentes, o que 

corrobora com a análise de que se trata de uma situação problema. A fragilidade egoica de 

José é destaca pela presença de identificações projetivas adesivas, que dificultam a separação 

e a individuação (Meltzer, 1986), e indicam a presença de conteúdos perturbadores e de 

prevalência da posição gliscocárica dificultando a separação entre o eu e o não-eu (Bleger, 

1998). 

As situações nas quais a culpa aparece referida no TRO, não é uma culpa do tipo 

persecutória, pois, para Grinberg (2000) a culpa persecutória coexiste com a ansiedade 

persecutória desde o começo da vida. Esta última trata-se de um perigo que pode voltar-se 

contra o eu, na culpa persecutória, existe o sentimento de ter provocado algum dano ao eu ou 

ao objeto, que produz não só medo de uma represália, mas de desespero, mágoa e dor, bem 

como pode predominar o medo.  

O luto, como reação natural mediante a perda, é um processo lento e doloroso, dotado 

de tristeza profunda, na qual há perda de interesse no mundo externo e dificuldades em 

substituir o objeto perdido (objeto de amor) por outro objeto, apesar de apresentar caráter 

patológico, o luto não é considerado uma doença, já que é um processo natural e o indivíduo 

pode superá-lo depois de algum tempo (Freud, 1917 [1915]/1996). É necessário que o 

indivíduo retire o investimento libidinal e a ligação com o objeto perdido, porém, ainda que 
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compreensível, há uma dificuldade que se opõe e dificulta a capacidade de adotar um novo 

objeto de amor. 

As angústias sentidas são intensas e quando na posição esquizo-paranóide, as defesas 

são típicas: cisão, idealização e identificação projetiva. Destaca-se que a presença de 

tentativas de elaboração maníaca quando as figuras não são vistas como humanas, e sim como 

espíritos e deuses (Ocampo & Arzeno, 1999).  

Na PBO (Tabela 37), José demonstrou, no início, intensa falta de interesse, capacidade 

de amar comprometida, inibição para as atividades cotidianas e diminuição da autoestima, o 

que denota o caráter melancólico dessa experiência (Freud, 1917 [1915]/1996). O trabalho de 

luto envolve a redistribuição da libido, anteriormente investida no objeto de amor perdido, 

este processo pode levar tempo, pois é necessário elaborar a perda e encontrar um objeto 

substituto que lhe proporcione elaborar as fantasias conscientes e inconscientes relacionadas à 

perda do objeto. Na melancolia há uma identificação com o objeto perdido, ou seja, o objeto 

perdido é internalizado e identificado com o ego, o que causa a autorrecriminação do ego, 

característica que diferencia a melancolia ao trabalho de luto esperado. José pareceu no 

começo da PBO ser incapaz de reinvestir sua libido, visto que a sensação de fracasso, o ódio e 

a raiva dirigidos à mãe de seu filho eram muito presentes e reintrojetados de forma 

persecutória e dificultavam o processo do luto.  

José também revelou, durante os atendimentos, a culpa que sentia pela morte da 

esposa e, por sentir-se responsável, recriminava-se e sentia-se como não ser merecedor de 

voltar a ser feliz ou ter outro relacionamento. Essa culpa pode ser descrita como do tipo 

onipotente ou persecutória (Grinberg, 2000), visto que não favorece a reparação. As 

experiências que prevalecem são do tipo persecutória, pois os objetos maus visam o 

aniquilamento do eu. Tais experiências, associadas à melancolia, denotam dificuldades 

intensas diante dessa dolorosa experiência.  

O paciente também relatou sobre seu afastamento do trabalho, sobre a perda da saúde 

e o quanto esses fatores desencadearam a baixa autoestima e desvalorização de si mesmo, 

sendo que estes aspectos dificultavam também o fortalecimento do seu ego para 

reinvestimento em outras pessoas, atividades e/ou relações: os lutos são diversos: pai, 

rompimento com a mãe de seu filho, a perda da esposa e parecem intensificar ainda mais os 

sentimentos de desvalia (Freud, 1917 [1915]/1996). 

Sobre a morte de sua esposa, notava-se claramente que além dos aspectos referentes à 

perda, verificou-se grande sentimento de culpa diante do ocorrido, tanto pela morte da esposa 
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propriamente dita, como também pelo agravamento das condições físicas da mãe. Para Kahn 

(2005), existem três tipos de culpa: a ruidosa, que no consciente do sujeito é explicita; a 

reservada, que não se manifesta como culpa; e a culpa silenciosa, que não dá sinais, porém o 

indivíduo se pune através de mecanismo de defesas (sentimento de infelicidade e menos 

valia). Sobre esse sentimento de culpa, se considera tratar de algo nocivo para o indivíduo 

levando-o ao adoecimento físico e psíquico. A culpa que se dispõe de uma grande quantidade 

de energia psíquica, funcionava como mantenedora do sofrimento do indivíduo, o qual 

constantemente se julgava merecedor de punição ou castigo, neste sentido o superego atua na 

autopunição do indivíduo, podendo ter implicações psicopatológicas, como depressão, 

transtornos de ansiedade e de fobia, por exemplo. 

O aparecimento do sentimento de culpa que o assombrava deixava explícito o quanto 

se sentia responsável pela morte da esposa, pois era ele quem estava dirigindo no momento do 

acidente. E com a ausência da esposa, os pensamentos frequentes eram de que não poderia 

mais ser feliz e nem fazer planos sem a presença dela, pois não acreditava ser merecedor. 

Esses sentimentos e fantasias presentes indicavam que a culpa sentida era do tipo persecutória 

(Grinberg, 2000). O paciente ainda se encontrava em processo de luto, sendo revividos 

também os lutos anteriores, pois relatou as perdas que teve e seus sentimentos de angústia, 

tristeza e falta de ânimo.  

Durante os atendimentos apareceram ideações suicidas quando relatou sobre o desejo 

de não querer mais viver, de se sentir melhor isolado e evitando algumas situações ou pessoas. 

Foi possível investigar minuciosamente os riscos que o paciente corria em relação a um 

possível suicídio, e concluiu-se que, apesar de relatar sentir o desejo de morrer, não era 

presente o desejo de matar, bem como não havia planejamento, apenas ideações o que 

indicava baixo risco (Botega, 2015), mesmo assim, foi encaminhado para uma nova avaliação 

psiquiátrica. O desejo de morrer pode ser compreendido com o que Freud (1917 [1915]/1996) 

considera que seria a destrutividade contra o próprio indivíduo, do qual aparece o desejo de 

matar o outro e, como autopunição, essa agressividade é voltada para o indivíduo.  

José demonstrou dificuldades em lidar com o imprevisto e riscos de explosões por se 

considerar intolerante e nervoso, parecendo agir com as pessoas de forma hostil quando se 

sentia “provocado”, como ele mesmo verbalizava. Em alguns momentos, José relatou que se 

sentia nervoso e que não conseguia se controlar e que muitas vezes não gostaria de ser assim. 

Em seus relatos eram frequentes as atitudes de xingar e brigar com a mãe, conflitos com a 

mãe de seu filho e dificuldades de se relacionar com os colegas da faculdade, por conta dos 
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trabalhos em grupo. Atitudes impulsivas podem ser vistas como actings outs, ou seja, tratava-

se da emergência do conteúdo recalcado e que muitas vezes apareciam na forma auto ou 

heteroagressiva de se manifestar (Laplanche & Pontalis, 1998). 

A relação de José com a mãe de seu filho era muito conturbada e ele não tinha 

interesse algum de melhorar esta relação. Durante os atendimentos, por diversas vezes foi 

discutido com o paciente as possibilidades de alguma conciliação, a fim de trazer benefícios 

para ele, bem como para seu filho. Mas, o paciente demonstrou-se resistente em relação a 

isso, suas justificativas eram de que a mãe de seu filho lhe causou muito mal, era ingrata e o 

prejudicou em algumas situações, que não conseguia esquecer, fazendo com que sentisse 

raiva e ódio por ela, desejando, em alguns momentos, até mesmo sua morte. O ódio 

direcionado aos objetos entendidos como persecutórios é descrito por Klein (1952/1991) ao 

afirmar que o objeto odiado adquiriu as qualidades destrutivo-orais: em suas fantasias 

destrutivas o bebê tenta aniquilar o seio ao mordê-lo e despedaçá-lo após estados de privação 

e frustração, porém temia e sentia que o seio o atacaria da mesma maneira.  

José, além de se mostrar deprimido diante do luto, revelou um superego 

demasiadamente severo, que buscava insultar, humilhar e maltratar o ego. Ameaçava-o, 

recriminava-o e o condenava por atos do passado que foram considerados, na época, 

insignificantes. O superego representa as exigências da moralidade e, assim, aplica o mais 

rígido padrão de moral ao ego. Para Freud (1933/1996), sobre o superego: “O nosso 

sentimento de culpa é a expressão da tensão entre o ego e o superego” (p.79). 

Em contrapartida, quando o paciente relatou sobre sua culpa, em atendimentos 

posteriores, revelou que havia um desejo de se separar de sua esposa antes do acidente, 

alegando que esta possibilidade estava presente desde dias antes do acontecimento que a 

vitimou. Anteriormente, o paciente relatava essa culpa como penosa e sentia-se responsável 

por tudo, como se tivesse provocado propositalmente o acidente e, ainda mais persecutória a 

culpa denotava ter sido intensificada pelo desejo inconsciente de ter desejado sua morte, e em 

decorrência disso, esse sentimento aparecia e dava lugar à autopunição e a autoagressividade. 

O superego atuava constantemente colocando-o como culpado pelo que aconteceu (Grinberg, 

2000; Klein, 1948/1991).  

Freud (1914/1996) descreve o sentimento de um indivíduo que, atormentado pela sua 

dor, deixa de se interessar pelo mundo, porque este não tem relação com seu sofrimento e, por 

sofrer, deixa de amar: "deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo porque não 

dizem respeito ao seu sofrimento; (...) enquanto sofre, deixa de amar" (p. 98). Em 

contrapartida, diante de todos esses sofrimentos que aparecem pelo fato do indivíduo estar 
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doente, acredita-se que os pacientes tenham ganhos, proveniente da doença, que se refere a 

uma forma do ego assimilar o sintoma, ou seja, numa espécie de não disposição em renunciar 

a alguma gratificação ou alívio decorrente da doença e é uma forma do ego incorporar o 

sintoma e estar fixado a este, essa dinâmica atua ao lado da resistência, não sendo tão simples 

de desfazer (Freud, 1926/1996). Em José, podemos atribuir os ganhos ao afastamento no 

trabalho, e quando o mesmo referiu que “por conta da minha depressão” (sic) ou “minha 

depressão faz com que...” (sic), se colocava como motriz dos seus pensamentos e atitudes, 

como se sua depressão fosse a responsável por todos os seus conflitos, bem como suas 

condições físicas, como o reumatismo e as dificuldades respiratórias. 

Ainda quando afirmou que os outros não o reconheciam, que não eram gratos pelo que 

fazia, demonstrou querer ser gratificado pelas pessoas que ele acreditava ter contribuído de 

alguma forma, como no caso de sua mãe, da irmã, da mãe de seu filho e da criança. Não 

conseguia princialmpente, perceber que a paternidade implicava responsabilidades no cuidado 

e zelo pelo filho, e como filho, lhe cabia cuidar de sua mãe com grandes restrições de 

mobilidade. A necessidade de reconhecimento e de sentir-se agraciado por suas ações 

pareciam estar ligadas à sua estrutura de personalidade neurótica obsessiva, em que procurava 

a perfeição e não tolerava que surgissem possíveis erros, ou mesmo que as coisas não saíssem 

da forma que esperava.  

Para Fiorini (2004) este tipo de estrutura obsessiva faz com que o paciente, 

inconscientemente, multiplique a ideia dos aperfeiçoamentos que resultaria de forma 

inevitável a uma confirmação louvada por parte do seu meio. O paciente, neste caso, faz 

perguntas do tipo “aonde eu falhei? Por que fez isto ou aquilo?” e se decepciona, pois o 

“prêmio” não chega, o que causa um esgotamento. Além de depressão e desilusão, emergia 

uma raiva que não se sabe para onde se dirigia. Boa parte dessa raiva era direcionada para o 

próprio sujeito, como se fosse uma cobrança sem tréguas em que não havia intervalos ou 

alívios. Para o referido autor: 

 

“O ego narcisista próprio da estrutura obsessiva espera encontrar as chaves para 

alcançar essa perfeição, e o tratamento é convocado a oferecer essas chaves... uma 

conduta insistentemente orientada no sentido de obter um reconhecimento definitivo 

de seus méritos, como alguém serviçal, atencioso, sacrificado ante todo o tipo de 

necessidades manifestadas pelos os que cercam.” (Fiorini, 2004, p.70). 

 

Neste sentido, o paciente demonstrava-se buscar sempre uma perfeição para os seus 

atos, e também criar expectativas sobre as pessoas com as quais convivia. Dessa maneira, 

desejava que o outro também fosse perfeito e, não encontrando essa perfeição em si, acabava 
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se frustrando e se cobrando o tempo todo. Essas características são muito comuns no 

psicodinamismo de personalidades predominantemente obsessivas (Fiorini, 2004). Outro dado 

relevante, era quando relatava a respeito de seu filho de nove anos, era perceptível que 

depositava neste uma grande expectativa, e quando não havia correspondência, a decepção, a 

culpa e a raiva tomavam conta do ego.  

A relação com a mãe e irmã era tumultuada. O pai, que falecera quando tinha 4 anos 

de idade, permanecia idealizado e, de certa forma, José pareceu ter ocupado o lugar deste, 

vinculando-se à mãe e esperando ser reconhecido por esse lugar. O fato de sua irmã ter saído 

de casa, se casado, ter tido filhos e por conta disso ter recebido a ajuda de sua mãe, parecia ser 

objeto de inveja de José, diante da qual se defendia fazendo uso de mecanismos maníacos: 

como o desprezo e o triunfo. As defesas maníacas buscam controlar e dominar os objetos, dos 

quais a dependência é torturante (Klein, 1935/1996). No caso de José, de forma onipotente, 

acreditava que a mãe sentia-se melhor em sua casa, do que na da filha e, sempre atribuía à 

irmã adjetivos pejorativos e agressivos, pois “era folgada, não cuidava da mãe e não o 

ajudava”, além de afirmar que ela o acusava injustamente de ter se aproveitado da mãe na 

ocasião da venda de um imóvel da família.  

A inveja envolve basicamente duas pessoas, e inveja-se o que o outro tem, suas 

capacidades, características ou qualidades, possuindo caráter de espoliação ou pelo menos de 

hostilidade para com as boas capacidades da pessoa. Na inveja a espoliação se faz pelo ódio. 

A pessoa invejosa não está a fim de ter para si, mas de retirar algo do outro. Na vida 

cotidiana, a inveja aparece na forma de ressentimentos, quando o indivíduo não consegue 

elogiar ou aproveitar a companhia e habilidades de outros, achando apenas dúvidas em que se 

intensificam a hostilidade, a rivalidade, crítica e competitividade (Joseph, 1985/1992). 

No que se refere aos mecanismos de defesa, foram identificados alguns como 

formação reativa, idealização, racionalização, resistência e projeção. Anna Freud (1946/2006) 

descreve como uma das mais importantes medidas adotadas pelo ego, como forma de 

proteção contra o id. A formação reativa é um mecanismo de defesa do ego que substitui um 

sentimento ou impulso na consciência pelo seu oposto, é uma forma de defesa contra 

impulsos considerados como inaceitáveis para o ego. Caracterizado por uma ação psicológica 

de sentido oposto ao impulso reprimido, que pode ser um desejo, necessidade ou anseio, 

identificado em um comportamento peculiar ou no relato manifesto.  

Segundo Bergeret (2006), a formação reativa apresenta uma característica funcional e 

utilitária que contribui para adaptação do indivíduo ao ambiente e a sua realidade. Ainda que 
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as formações reativas se originem de valores de contextos sociais, culturais e históricos, e em 

função das necessidades pulsionais agressivas e frustradas, que, em contrapartida, busca de 

maneira indireta direcioná-las. Em seu relato no percurso das sessões, José, por várias vezes, 

reiterou que se sentia obrigado a fazer as coisas para os outros, mas que mesmo não tendo a 

vontade de fazer procurava ceder para agradar as pessoas à sua volta.  

Em alguns momentos do atendimento, observou-se dificuldade em entrar em contato 

com seu sofrimento, pois José parecia criar obstáculos no desenrolar de seu processo 

terapêutico. A resistência seria o conjunto das reações do paciente cujas manifestações, 

durante o tratamento, criam obstáculos ao desenrolar da análise (Laplanche & Pontalis, 1998; 

Sandler, Dare, & Holder, 1986).  

Para Laplanche e Pontalis (1998), a resistência seria tudo o que, nos atos e palavras do 

paciente, se opõe ao acesso ao seu inconsciente. Freud (1923/1996) considerava a resistência 

do superego a mais difícil de o analista abordar e identificar, pois refletia o “sentimento 

inconsciente de culpa” (p. 49).  

O paciente demonstrou resistência em alguns momentos quando relatava sobre a culpa 

que sentia por ter causado o acidente que vitimou sua esposa, quando dizia “eu fico sempre 

com aquela coisa, de achar que não posso voltar a ser feliz, sabe, por eu ter de alguma forma 

ter impedido isso na filha dela, minha esposa (...) como se eu não tivesse o direito de ser 

feliz...” (sic). Percebeu-se que José sentia-se culpado moralmente, sentia que a família de sua 

esposa o acusava pela morte dela, e ainda, ele mesmo se julgava como incapaz de ser feliz por 

ter impedido a felicidade em sua companheira. Em vários momentos dos atendimentos, o 

paciente demonstrava carregar essa culpa colocando para si a impossibilidade de ter uma nova 

vida e conquistar outras coisas sem a presença da esposa. A essa culpa, compreendemos 

tratar-se da culpa persecutória, que dificultava a reparação e na qual os objetos eram sentidos 

como retaliadores (Grinberg, 2000). 

Ao final da PBO, o paciente relatou que os atendimentos foram importantes para ele, 

apesar de no começo ter resistido um pouco, porém resolveu tentar. Afirmou que se sentia 

mais tranquilo e aliviado quanto às ansiedades relacionadas ao conflito e que conseguiu 

perceber coisas que não estavam claras antes de iniciar o processo psicoterapêutico e sentiu-se 

grato à terapeuta pelo processo realizado.  

Quanto ao luto, descreveu que parecia que as coisas estavam ficando organizadas, pois 

a culpa estava amenizada e estava deixando de remoer questões, o que lhe possibilitava 

investir em coisas positivas como a relação com o filho e os estudos. 
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Procurou-se refletir sobre a ocorrência do acidente e o fato de ter de conviver com o 

ocorrido e encontrar recursos internos para lidar com tais aspectos. No entanto, observou-se 

uma tentativa, por meio de defesas maníacas, de evitar entrar em contato com a culpa, 

atribuindo em parte à sua mãe que foi quem solicitou a viagem na qual o acidente aconteceu. 

As defesas maníacas impedem o contato com a culpa, tendem a desvalorizar os objetos, 

juntamente com os perigos a que estes se veem submetidos (Klein, 1935/1996).  

Por outro lado, foi capaz de abordar o relacionamento com a mãe e a irmã, o quanto 

foi importante ele reconhecer que ambas têm papel fundamental em sua vida e que o ajudaram 

nos momentos em que precisou e que as questões do passado podem ser resolvidas por ele, 

pois não devia depositar expectativas nas pessoas e nem em suas atitudes, também que as 

situações podiam ser reparadas para que ele pudesse lidar de melhor forma possível. Essa 

mudança de atitude parecia uma tentativa de reparar o quanto as relações foram estragadas, 

tamanha sua destrutividade. A reparação para Klein (1952/1991) resulta, em última instância, 

da pulsão de vida, que traz os desejos e as fantasias libidinais. Quando o bebê sente que seus 

impulsos destrutivos foram dirigidos a uma pessoa inteira e integrada, que agora o objeto 

amado e o odiado fazem parte do mesmo objeto – objeto total, emerge a necessidade de 

reparar, preservar ou fazer reviver o objeto danificado. 

As tentativas de reparação em José pareciam ser mais possíveis em relação ao seu 

filho a aos cuidados pessoais consigo mesmo. Pareceu mais consciente sobre a necessidade de 

buscar ajuda para suas doenças, inclusive para a depressão, cuidar de si para, então, cuidar de 

seu filho e realizar os planos que começaram a tomar forma.  

A faculdade era ponto importante na vida do paciente, pois o motivava a sair de casa e 

direcionar sua energia para os estudos, desse modo, pareceu comprometido com isso e 

pretendia dar continuidade independente das adversidades, no entanto, destacou-se a 

ambiguidade entre energia para o trabalho e a faculdade, o que foi compreendido como 

ganhos secundários de sua condição. 

Na relação com o filho, José pareceu conseguir enxergar o filho como sendo, de fato, 

uma criança, com as necessidades características de sua faixa etária, bem como a capacidade 

do paciente de ser pai independente do exercício da maternidade da mãe do menino. Parecia 

que José era capaz de reconhecer que o filho e a mãe eram pessoas distintas e inteiras, o que 

favoreceria a integração dos objetos e também do seu self. (Klein, 1952/1991). Ao demonstrar 

atenção e interesse pelo filho e pelas coisas que a criança gostava, a relação dos dois permitia 

que José tivesse possibilidades de melhorar enquanto pai, filho e pessoa. Durante os 
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atendimentos, buscou-se fortalecer a relação pai e filho, pois se acreditava que se tratava de 

uma relação fundamental na vida do paciente e favoreceria a formação de vínculos.  

Na segunda avaliação do TRO de José, o paciente pareceu muito resistente e em vários 

momentos manifestou o desagrado em realizá-la. Dizia estar sem imaginação, referiu dor de 

cabeça e, ao final, atacou a terapeuta, dizendo que aquele não fora um bom dia.  

Quanto ao resultado do teste, observou-se diminuição nas autorreferências, mas 

possivelmente pela resistência, as histórias eram mais vagas, ambíguas e distantes dos 

conflitos. Nas quatro primeiras histórias, o conteúdo de realidade foi inexistente. 

Gradativamente, foi possível observar o aumento nos detalhes e nos elementos contidos nas 

histórias. Detectou-se como forte a presença do superego arcaico, forte e impiedoso, em 

diversas histórias nas quais as temáticas eram de julgamento, punição e do medo como limite.  

Mesmo assim, foi possível observar alguns avanços, como o aumento na tendência 

depressiva e na posição depressiva, bem como a presença de posição depressiva em algumas 

histórias. A posição depressiva possibilita ao ego integrar os objetos e, simultaneamente, 

integrar-se também. Para Klein (1952/1991) os vários aspectos, bons e maus, amados e 

odiados, passam a ser vistos como inteiros. O ego também é levado a diminuir a distância 

entre a realidade e a fantasia (figuras internas e externas) e esse processo de integração 

possibilita que a ambivalência, seja agora vivenciada em um mesmo objeto, bem como o 

conflito entre amor e ódio e, juntamente a estes, a ansiedade depressiva e o sentimento de 

culpa também se modificam. A descoberta de que os impulsos destrutivos destinados ao 

objeto mau podem ter atacado e destruído o bom, levam à culpa e ao desejo de reparar e 

restaurar os objetos danificados.  

No entanto, apesar do término do processo ter sido considerado satisfatório, não 

favoreceu que José sentisse a necessidade de continuar o processo psicoterapêutico, mesmo 

tendo sido assinalada sua importância, visto que alguns conflitos ainda precisariam ser 

enfrentados e, embora se sentisse grato por tudo, não aceitou o encaminhamento, o que sugere 

a presença de defesas maníacas que favoreciam o não contato com a culpa (Klein 1935/1996), 

ou ainda inveja da terapeuta e como defesa desta, agia com voracidade e destrutividade diante 

de sua alta, pois apesar de parecer compreensivo e disponível e ter valorizado o processo, em 

relação ao encaminhamento, pareceu não digerir a informação e nem refletir sobre ela, 

pareceu ter se tornado, nesse momento, analista de si mesmo como se a terapeuta fosse 

redundante (Joseph, 1985/1992). 
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6.5 Caso 5 - Leila (nome fictício para preservar o sigilo da participante) 

 

Falecido: filho Otávio, 32 anos (estava conduzindo sua moto, quando houve a colisão entre a 

moto e um carro) 

 

6.5.1 Síntese da entrevista – caso 5 Leila  

 

 Leila tem 57 anos, trabalhava como assistente de cobrança e perdeu o filho, Otávio, 

com 32 anos, em um acidente de moto. Moravam juntos apenas os dois e Leila afirmou que 

seu filho “era tudo para ela” (sic). Desde então, há 1 ano, saía de casa apenas para trabalhar. 

Demonstrava intenso sofrimento diante da perda, ao referir que perdeu tudo e, agora que mais 

precisa as pessoas sumiram. Chorou de forma contida na primeira entrevista, mas a 

intensidade do choro aumentou nos encontros seguintes. Descrevia uma dor profunda diante 

da perda. 

Relatou não estar dormindo desde então, descreveu que o sono é fragmentado e 

caracterizado por “cochilos”, o uso de medicamento tem ajudado e, segundo a psiquiatra, tudo 

isso era “dor da perda” (SIC).  

O filho estava voltando de moto de uma festa quando houve uma colisão entre um 

carro e a moto, bem próximo de sua casa. Leila dizia que seu filho não tinha bebido, pois era 

muito consciente e a turma dele era muito cuidadosa: os amigos sempre que saíam juntos e 

aquele que estava dirigindo ou estava de moto não bebia, ou se bebiam, os colegas não o 

deixavam sair dirigindo/pilotando. Contou que o filho era muito saudável, preocupado com a 

alimentação, fazia academia, dançava, etc. Gostava muito de viver e de se divertir. 

Narrou que sofria muito a perda dele e lamentava não ter recebido apoio das pessoas, 

referindo-se ao fato de não ter recebido visitas, mas não conseguia solicitar ajuda, e também 

não tinha vontade de visitar familiares, amigos ou dar um passo para aproximar-se.  

Leila buscava evitar o contato com todas as pessoas que conheceram Otávio. Referia 

sentir dor no peito, não conseguia olhar para ninguém e evitava lugares nos quais seu filho 

frequentava. Além da dor pela perda, a falta dele em sua vida havia deixado um grande vazio. 

Os objetos pessoais do filho, ainda estavam em casa e, eventualmente, ela usava uma peça ou 

outra, como a mochila, uma blusa de moletom e o celular que era do filho.  

Descrevia o filho como muito cuidadoso e como trabalhava na área de segurança, 

tinha seguro de vida e sempre lhe dizia que se acontecesse algo a ele, deixaria a mãe bem 

amparada. Ela nunca se preocupou em saber o que o filho tinha, pois, a possibilidade dele 

faltar nunca havia existido. Ela própria gerenciava financeiramente o salário do filho: Ele 
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pedia que lhe deixasse com pouco e guardasse o restante porque não sabia manusear o 

dinheiro. Até mesmo para comprar roupas iam juntos.  

Logo na segunda entrevista, completaria um ano de sua morte. No ano anterior, no 

mesmo mês de julho, mãe e filho combinaram de tirar férias juntos e Leila referiu ter sido um 

mês muito feliz: fizeram compras, passearam, compraram TV, entre outras coisas. Pouco 

tempo depois do término das férias, ocorreu o acidente. 

Além do luto pela morte do filho, Leila sofre com o afastamento da neta. Atribui a 

esse fato a relação com a ex-nora, que, segundo ela, tem um temperamento explosivo. Leila 

não vê qualquer possibilidade de retomarem o contato, pois a nora a bloqueou em diversos 

canais de comunicação e redes sociais. A paciente pediu a sobrinhas e amigas para que 

ligassem para a moça, mas as tentativas não foram bem-sucedidas e a paciente temia que 

fosse retaliada ainda mais.  

Seu filho havia entrado com processo pedindo a guarda da criança, com o intuito de 

regularizar as visitas que dependiam da vontade da mãe, mas Leila sempre procurava 

apaziguar, às vezes a ex-nora trazia a neta até uma parte do caminho e ela ia pegar a criança. 

Sempre tentou amenizar a situação utilizando-se do diálogo para resolver tudo. Parecia não se 

conformar com o rumo que tudo tomou, visto que quando a moça engravidou e foi expulsa de 

casa, Leila a abrigou e fez de tudo para que se sentisse acolhida. Mas com a separação dos 

dois, o contato com a neta foi prejudicado e, com o falecimento de Otávio, as coisas ficaram 

ainda piores.  

Sobre sua vida pregressa, Leila contou que nasceu no Nordeste e ainda criança, 

acompanhou os pais quando vieram para São Paulo para cuidar da mãe. Só vieram seus pais, a 

paciente e dois irmãos, sendo que outros dois nasceram na cidade e três ficaram no Ceará. 

Contou que tinham uma vida boa lá, mas como a mãe vivia doente, alguns parentes em São 

Paulo incentivaram a família a se mudar e tratar da mãe. No entanto, Leila diz que a família 

recebeu pouco respaldo: eles foram morar em uma comunidade bastante carente, o pai 

precisava trabalhar e a mãe doente, ficava sozinha com as crianças, mas sem conseguir cuidar 

e ainda teve, seguidamente, outros dois filhos. Relatou que hoje, pelo que entende, sempre 

que a mãe engravidava, ficava doente quando ficava na “dieta” (referindo-se ao período pós-

parto). Relatava que a mãe “ficava louca” saía, sumia, não conseguia fazer nada e como tinha 

filho “um atrás do outro”, não melhorava. Entendia hoje que, sempre que a mãe saía e sumia, 

era por causa da “dieta”, mas que o pai e os familiares nunca pensaram nisso. A mãe, quando 

estava naqueles momentos, ficava muito grudada em Leila; só comia se ela experimentasse a 

comida antes, mesmo que o pai que tivesse feito; se levava a paciente à escola, ficava 
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esperando no portão até a paciente sair e era comum ficar em um canto da casa, isolada. Um 

dia a mãe disse: “Filha, vou ali, vamos comigo?” Ela respondeu: “Como vou sair? E as 

crianças?” (tinha um irmão de três anos, um de um ano e meio e outro de três meses). No 

período em que a mãe saiu sozinha foi atropelada por um trem. Infelizmente não acompanhou 

o velório da mãe pelo tipo de acidente. A paciente, com 12 anos, tinha se tornado órfã e 

chorava muito ao falar da mãe durante a sessão. 

O pai também morreu de forma trágica, segundo ela (que tinha 18 anos na época), o 

pai teve um câncer bem agressivo e Leila cuidou dele. Depois da morte da mãe, contou que o 

pai nunca deixou faltar nada, falava com carinho dede. Dizia que ele amava muito os filhos, 

mas por ter problemas com álcool, acreditava que isso também complicou a condição da 

família, chegava a achar que tinham recebido algum “feitiço” (sic). 

Devido às dificuldades financeiras pelas quais a família passava, começou a trabalhar 

desde cedo, aos 14 anos de idade. Referiu que ela e os irmãos até pediram esmolas, pois não 

tinham o que comer, tampouco receberam ajuda dos familiares. O pai não a deixava estudar e 

ela fugia mesmo assim e ia para a escola, deixava as crianças sozinhas e afirmou que ia para a 

escola mal cuidada, suja e despenteada, pois não tinha ninguém para cuidar e orientar.  

Seu irmão, cerca de dois anos mais velho, trabalhava na feira e era ela quem cuidava 

de todos, enquanto o pai trabalhava. Cuidado esse intensificado com o falecimento do pai. 

Além das perdas parentais, sofreu outras duas que lhe geraram muito impacto: o falecimento 

dos irmãos: um deles, que a acompanhou na vinda para São Paulo, era mais velho e, por isso, 

eram muito unidos - sofreu um acidente no trabalho caindo do 10º andar. O outro morreu 

vítima de um Acidente Vascular Cerebral - AVC. Essas perdas ocorreram há cerca de 20 e 10 

anos atrás e referiu que parecia que elas nunca passaram. Relatava sofrer muito, pois cuidou 

dos irmãos como se fossem seus filhos.  

Sobre os cuidados com os irmãos, disse que fez de tudo, mas reconhece que não teve 

experiências amorosas nem recebeu o amor de sua mãe, e que apesar de ter cuidado deles, 

reconheceu que não podia fazer o que não sabia ou não podia. Logo que a mãe faleceu, sua 

irmã mais nova foi entregue a uma vizinha. Leila entregou a irmã e essa moça passou a cuidar 

da criança, até que a levou embora. Descreveu que tiveram sorte, visto que era uma boa 

família e que tem contato até hoje, mas poderia não ter sido assim.  

Os outros irmãos, que vieram do Nordeste posteriormente, também foram cuidados 

por ela, mas hoje a relação também é distante. Descreveu com carinho a cunhada, esposa de 

seu irmão mais velho falecido, que a ajuda e é afetiva, mas esta trabalha muito e a paciente 

temia pedir apoio e incomodar. 
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Leila se apaixonou e quando engravidou marcaram o casamento e alugaram uma casa 

para morar. Chegaram a distribuir convites de casamento aos parentes, mas quase um mês de 

antecedência, descobriu que seu noivo era casado e a deixou. Sofreu muito e teve seu filho 

sozinha. Alguns anos depois, quando o pai de seu filho havia se separado, voltaram a ficar 

juntos e, ela pediu aos irmãos que o deixassem morar com eles. Ficaram juntos por mais um 

tempo, porém soube que ele estava “se engraçando com outra mulher” e resolveu terminar. 

Tiveram pouco contato depois, ele não apoiou quando Leila deu uma moto ao filho, pois não 

gostava de moto. Depois soube que ele comprou uma moto e, seis meses depois, veio a falecer 

em um acidente de moto. O filho não demonstrou ter sentido a perda, pois segundo ela, não 

tinham contato. 

Sempre fez de tudo para seu filho e se preocupava, pois sabia que por serem negros e 

pobres, sofreriam muitas dificuldades. Muitos amigos de seu filho, que em sua percepção 

tiveram boas famílias, se envolveram com coisas erradas (roubo e tráfico de drogas). Houve 

um momento que seu filho fez uso de drogas, na adolescência, e com ajuda de seu patrão e de 

psicólogos, pode ajudá-lo.  

Sobre sua vida amorosa teve outro relacionamento quando o filho era mais jovem 

(18/20 anos), mas como a relação de seu companheiro e Otávio era conturbada, Leila sugeriu 

que fossem morar fora e deixassem o filho morando em sua casa, mas o companheiro não 

queria pagar aluguel e, pelas dificuldades, a relação não se sustentou. Hoje, Leila teme 

envolver-se em um relacionamento amoroso, visto as dificuldades, golpes e violência que 

muitas mulheres sofrem na atualidade.  

Reconheceu que antes de se tornar evangélica tinha muitas amizades porque saíam, 

bebiam, fumavam, dançavam e iam a barzinhos, mas depois que passou a ir para a igreja, 

afastou-se das pessoas e as pessoas também se afastaram dela.  

Pareceu sentir mágoa de alguns amigos da igreja, pois não se sentiu acolhida pelas 

pessoas, visto que poucas lhe fizeram uma visita. Segundo Leila, é por isso que tem evitado ir 

à igreja. Pensava que quando estava lá sempre tinha visitas, ela mesma fazia inúmeras, mas 

parecia magoada por não ter recebido visitas das pessoas da comunidade religiosa, chegou a 

ouvir como justificativas que as pessoas não foram vê-la por não saber o que lhe dizer. 
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6.5.2 Análise da Entrevista – caso 5 Leila 

 

Setor Afetivo-Relacional (A-R) 

Possuía ressentimentos dos familiares que trouxeram seus pais e irmãos do Nordeste, mas 

ofereceram pouco apoio. (fi /- raiva). 

Achava que sofriam de alguma maldição familiar, pois perdeu a mãe, o pai, dois irmãos e o 

filho, tudo isso ocorreu enquanto era jovem e sem esperar. (fi/- culpa onipotente). 

Achava que poderia ter feito mais pela mãe, mesmo tendo apenas 12 anos. (culpa 

persecutória). 

Acreditava que a família toda sofria de depressão, referiu que suas irmãs são as que mais 

sofreram. (fd/ identificação projetiva maciça). 

Vivenciou inúmeros lutos: privações na infância, perdas dos pais, dos irmãos, traição do 

noivo, além da perda recente do filho. (lutos frequentes e complicados). 

Não participou do velório da mãe por decisão dos tios. (fe/- e fi/-). 

Afirmou que foi como uma mãe para seus irmãos, mas reconhecia que não pôde ter dado o 

carinho que não recebeu e sofria pela distância afetiva e também não era capaz de pedir ajuda. 

(fi e fe/- isolamento). 

Foi capaz de cuidar de seu filho, inclusive na adolescência, quando este se envolveu com 

drogas. (fi/-). 

Sentia que deveria ter feito alguma coisa ou dito algo para seu filho ter tido forças para 

sobreviver, pois ele era muito imaturo. (fd/ fantasias onipotentes). 

Achava que os médicos pudessem ter dito algo que fez seu filho desistir de viver, pois o 

achava imaturo e com pouca tolerância a dor. (fi/ fantasias destrutivas; fd/projeção). 

Não conseguia reconhecer as homenagens dos amigos de seu filho, seja por telefone ou por 

redes sociais. (fi/d resistência). 

Tem muita dificuldade em encontrar as pessoas que o conheciam ou dizer para as pessoas que 

seu filho morreu. (fi/- afastamento da realidade). 

O desejo pela busca da neta era ambíguo, há momentos em que desejava ir atrás e buscar 

informações, visto que poderia dar sequência ao processo de pedido de guarda feito pelo filho, 

e em outros momentos parecia não ter forças para enfrentar as dificuldades. (fi/- 

ambiguidade). 

Reconhecia que tinha o direito de participar da vida da neta (fi/+), reconhecia que a ex-nora 

era uma boa mãe (fe/+) e acreditava que o filho ficaria contente em correr atrás disso (fi+). 
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Acreditava que a ex-nora só queria o dinheiro (seguro, carro e pensão) do filho. Antes de sair 

o processo ela pagava a pensão para a neta e a relação parecia razoável, mas após ajustarem 

tudo a moça levou a neta embora. (fe/-).  

Lamentava não receber ajuda, mas ao mesmo tempo, não era capaz de pedir. (fi/-). 

Apresentava sentimentos ambivalentes em relação a Deus. Culpava-se por sua fé, se 

considerava uma mulher de Deus e achava que Ele falhou com ela. (fd/ projeção). 

Falava com carinho do pai, que sempre cuidou e que apesar das dificuldades financeiras, 

afirma nunca ter lhe faltado em nada. (fi/+). 

Contava que o pai não a deixava estudar, mas ela era criança e queria estudar, por isso fugia, 

saía mesmo suja e deixava as crianças menores em casa. (fe/- e fi/+). 

Tinha sentimentos ambivalentes entre lutar ou não pelo contato com a neta. Sentiu como uma 

nova perda e, mesmo reconhecendo que tem direito como avó, reconhece não ter disposição. 

(fi/- ambiguidade). 

Sentia que não importava se morresse, pois sem seu filho, não tinha porque estar viva. (fo/ 

objetos internos destruídos). 

 

Produtividade (Pr) 

O trabalho possibilitava a Leila manter vínculos e se constituir em um motivo para sair de 

casa. (fi e fe/+). 

Pareceu tirar alguns benefícios do trabalho: domina o que faz, se obriga a sair de casa e 

conversar com as pessoas. (fi/+).  

O trabalho parecia ter pouco sentido, afetado pela impossibilidade de fazer planos com seu 

dinheiro. (fi/-).  

 

Orgânico (Or) 

Fazia uso de Clonazepan e Sertralina desde o acidente e foi capaz de aderir à medicação. 

(fi/+). 

Sentia-se mal em relação aos autocuidados (fi/-). Mesmo o filho de Leila gostando que ela se 

cuidasse e se arrumasse (fe/+), ao cuidar de si, sentia-se mal, como se ao fazer isso, estivesse 

esquecendo de seu filho. (fi/- culpa). 

Tinha muitas dificuldades para dormir, só conseguia fazê-lo com uso de medicação e com a tv 

ligada. (fi/-). 
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A sua alimentação era muito prejudicada: fazia as refeições do almoço no trabalho, mas em 

casa só se alimentava com produtos industrializados ou mingau, pois era seu filho que 

preparava as refeições. (fi/- ). 

 

Sócio-Cultural (S-C) 

Não tinha vontade de retomar as relações sociais. Parecia ter se sentido abandonada e essa 

mágoa perdurava. (fi/- raiva). 

Às vezes ia à casa de algum amigo para fazer orações (fi e fe/+), mas isso demandava que as 

pessoas fossem buscá-la, pois não queria sair de casa. (fi/- isolamento). 

Embora possuísse desejos de sair, ir ao cinema ou ao shopping, atribuía às outras pessoas o 

insucesso de seus planos. 

 

Tabela 42 – Resultado da avaliação inicial do SISDAO – caso 5 Leila 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouquíssimo adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouquíssimo adequada. 

 

  O resultado do SISDAO (Tabela 42) de Leila (Caso 5) indica Adaptação 

Ineficaz Severa (2,0; Grupo 4). A hipótese levantada foi de que a dificuldade de adaptação 

encontrada se deu em função do luto pela perda do filho intensificado pelas outras perdas 

vivenciadas por Leila, desta forma, adotado como situação-problema. 

 

6.4.3 Testes das Relações Objetais - TRO – avaliação inicial – caso 5 Leila 

 

Tabela 43 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO inicial – 

caso 5 Leila) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Pessoa. Céu 

Terra (plano). 

Inexistente. 

A2 (2) Duas pessoas. Inexistente. Escuridão, 

Claridade. 
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C3 (3) Família. Mesa, café da manhã 

ou da tarde, 

lamparina. 

Inexistente. 

B3 (4) Três pessoas. Inexistente.  Claridade. 

AG (5) Seis pessoas. Céu, vento, inferno. Claridade. 

B1 (6) Pessoa. Quarto, porta. Claridade, 

escuridão. 

CG (7) Pessoas (cinco). Grades, prisão. Inexistente. 

A3 (8) Três Pessoas. Terra e céu. Escuridão. 

B2 (9) Casal. Castelo, Árvore. Nevoeiro. 

BG (10) Pessoas. Céu, porta, porta. Clara, Luz. 

C2 (11) Duas pessoas. Cama. Inexistente. 

C1 (12) Pessoa. Casa, café, chá. Inexistente. 

 

Tabela 44 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO inicial – caso 5 - Leila) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Solidão. Evitar a solidão. Idealização, angústia 

confusional; Defesas 

maníacas. 

A2 (2) Separação. Manter o par unido. Idealização, 

racionalização, formação 

reativa; Defesas maníacas 

C3 (3) Separação. Manter o par unido. Idealização; identificação 

projetiva maciça. 

B3 (4) Solidão. Evitar a solidão. Triunfo onipotente, 

idealização,  

Escotomização. 

AG (5) Destruição. Evitar a destruição. Negação onipotente, 

defesas maníacas, 

idealização. 

B1 (6) Aniquilamento. Evitar o 

aniquilamento. 

Idealização, reparação 

maníaca. 

CG (7) Separação. Evitar a separação. Idealização, defesas 

maníacas; escotomização. 

A3 (8) Abandono. Evitar o abandono. Escotomização, Reparação 

maníaca. 

B2 (9) Destruição. Evitar a destruição. Idealização, culpa 

onipotente. 

BG (10) Aniquilamento. Evitar o 

aniquilamento. 

Defesas maníacas, 

Angústia confusional. 

C2 (11) Abandono. Evitar o abandono. Identificação projetiva 

maciça, Tentativas de 

reparação. 

C1 (12) Abandono. Evitar o abandono. Angústia confusional,  

Identificação projetiva 

maciça. 
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Tabela 45 – Síntese e posição – avaliação inicial do TRO – caso 5 Leila 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Embora o ego seja capaz de reconhecer que há um 

conflito, as defesas maníacas impedem de entrar em 

contato com o mesmo. As fantasias maníacas sugerem 

conflitos ligados à solidão. 

Gliscocárica. 

A2 (2) Encontra-se presente na história a ambiguidade: se 

reconhece em parte o conflito da separação e, embora na 

idealização seja possível lidar com este, o ego parece 

não suportar o risco da solidão e não permite a 

separação ao utilizar defesas mais primitivas como a 

idealização e defesas maníacas. 

Esquizo-paranóide. 

C3 (3) Há envolvimento afetivo entre as figuras apresentadas e 

desejos de gratificação oral, porém, há a negação da 

ajuda e a expressão de heteroagressividade. Por meio de 

identificação projetiva maciça, o ego projeta a 

heteroagressividade. 

Esquizo-paranóide. 

B3 (4) A situação edípica não está ameaçada por um terceiro e, 

sim pelo temor da solidão. No entanto, a negação 

perceptiva revela que a ansiedade persecutória é muito 

intensa e, por isso utiliza-se de recursos como a 

idealização. 

Esquizo-paranóide. 

AG (5) A situação de luto é negada pelo ego ao utilizar de 

negação onipotente e de defesas maníacas, o que sugere 

um ego comprometido, dada a ambiguidade com que o 

conflito é tratado. 

Esquizo-paranóide. 

B1 (6) A percepção da própria personalidade é vista de forma 

ameaçadora e não possibilita enfrentar o conflito, mas 

sim, distanciar-se dele de forma idealizada. 

Esquizo-paranóide. 

CG (7) O ego parece muito frágil a ponto de negar as diferenças 

e os conflitos estruturais, parecendo possuir dificuldades 

em discriminar o eu do não-eu.  

Gliscocárica. 

A3 (8) O ego parece negar o conflito edípico sugerido e busca 

por meio de reparação maníaca conter os impulsos 

destrutivos. O temor do abandono parece acentuado e 

busca, por meio das defesas, evitar o abandono e a 

destruição. 

Esquizo-paranóide. 

B2 (9) O ego parecer ter medo da destruição em que na relação 

triangular, o terceiro é visto como perigoso (castelo 

destruído). O superego castrador parece punir um ego 

que falhou. Destaca-se que há indício de patologia nesta 

prancha pela inclusão de cor verde (Ocampo & Arzeno, 

1999). 

Esquizo-paranóide. 

BG (10) O medo de ser aniquilado revela fantasias e defesas 

maníacas, bem como ambiguidade diante do conflito e 

do ambiente persecutório. O ego parece possuir poucos 

recursos para o enfrentamento. 

Esquizo-paranóide. 

C2 (11) O ego, diante da situação de sofrimento e dor, parece ser 

capaz de confiar na possibilidade de reparação, visto 

Depressiva. 
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que é capaz de reconhecer o conflito e elaborar a 

situação depressiva. 

C1 (12) Parece haver desejo em estabelecer bom vínculo com a 

terapeuta, visto que se aguarda a visita de alguém, no 

entanto, o abandono é sentido como definitivo.  

Esquizo-paranóide. 

Branca 

(13) 

A experiência do vazio, provocado pelo luto, contrasta 

com o potencial de saúde da paciente ao referir que sua 

história ainda não terminou, revelando que apesar do 

conteúdo depressivo, há esperança. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

 

A análise dos resultados desta primeira aplicação do TRO na paciente Leila foi 

realizada a partir dos preceitos de Phillipson (1955) e Rosa (1995). Ao avaliar o conteúdo 

humano (Tabela 43), destaca-se que em todas as pranchas o número de personagens sugeridos 

(um, dois, três ou grupo) foi identificado adequadamente. Ocampo e Arzeno (1999) 

consideram que, ver pessoas, não necessariamente é um fator de boa identificação com o 

outro, o grau de humanização envolve a riqueza na descrição dos personagens, os vínculos 

entre eles e a projeção da bissexualidade. No caso de Leila, as figuras dependem sempre de 

um outro para sair/enfrentar as dificuldades e essa ajuda ou vem de Deus, de magos, dos céus 

ou do par. As relações e os vínculos, na maioria das vezes, são idealizados (A1, A2, B3, AG e 

A3) e remetem a uma união no segundo plano para sempre e eternizada. Quando a ajuda é 

esperada de figuras humanas, muitas vezes não ocorre (C3, CG e B2), pois a demora e a ajuda 

aparecem tarde demais ou não aparecem (C1), reforçando a sensação de abandono e de 

sucesso dos ataques dos maus objetos. Em BG, a ambivalência denota um esforço e tentativas 

de superação, mas a insegurança também é grande. Apenas em B1, o personagem consegue 

sair da escuridão para viver, o que pode ser destacado como um potencial de saúde de Leila, 

diante de todo seu sofrimento. O que acentua, conforme Ocampo e Arzeno (1999) descrevem 

que quando há confusão no tipo de vínculo como o simbiótico ou narcisista, o sujeito não 

consegue diferenciá-los ou discriminá-los, o que pode indicar a fragilidade do ego em se 

defender, pois está imerso em ansiedades do tipo persecutórias. 

 Este sofrimento é identificado na prancha branca que, segundo Rosa (1995), não 

serviria apenas para identificar a relação transferencial, mas como poderia resumir os 

problemas atuais. Leila claramente demonstra seu sentimento de vazio, a tristeza e sensação 

de impotência diante dos fatos vivenciados. A dificuldade de projetar-se no futuro se mostra 

como muito difícil. 

 A respeito do conteúdo de realidade, pode-se perceber que em A2 e B3 foi inexistente. 

Em A2, a temática construída foi de separação e de despedida e uma dicotomia: claridade e 

escuridão; e em B3 a ansiedade persecutória frente ao olhar e ser olhado, foi resolvida de 
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forma idealizada ao manter o par unido em outra vida. Nas outras histórias, o conteúdo de 

realidade alternou entre céu e terra (A1, AG, A3 e BG) e entre descrições da prancha, com 

defesas obsessivas (C3) e orais (C3 e C1). 

 Em relação ao contexto de realidade, foi inexistente em A1, C3, CG, C2 e C1. No 

restante (A2, B3, AG, B1, A3 e BG), o clima emocional ficou entre claridade e escuridão, 

remetendo a cisão do ego diante dos conflitos apresentados. Apenas em B2, o clima 

emocional foi atribuído a um nevoeiro e a ambiguidade vivenciada, parece ter coincidido com 

o medo do abandono e temores em enfrentar a realidade. 

 A análise do Sistema Tensional Inconsciente Dominante (STID), descritos na Tabela 

44, proposto por Rosa (1995), denota que os medos apresentados foram de Separação, 

Destruição/Aniquilamento, Solidão e Abandono. Os desejos foram de acordo com os medos, 

sendo: de manter o par unido, de evitar a destruição/aniquilamento, evitar a solidão e o 

abandono.  

 Os mecanismos de defesa utilizados foram, predominantemente, da posição esquizo-

paranóide (Tabela 45). Klein (1940/1996) destaca que, nesse período, a clivagem dos objetos 

está no seu auge, além da angústia intensa de natureza persecutória pelo medo da perseguição 

dos maus objetos. Diante da pouca integração do ego, as principais defesas utilizadas por 

Leila são: idealização, identificação projetiva, escotomização. Segundo Rosa (1995), essas 

defesas imprimem a negação da realidade psíquica, que empobrece e paralisa o self, bem 

como pela idealização ao extremo, a fim de preservar o objeto idealizado e com a 

identificação projetiva, há o empobrecimento do ego, que está desprovido de bons objetos. 

Também foram utilizadas negação, formação reativa e defesas maníacas. Apenas em C3 e C2 

foi observada a prevalência da posição depressiva, na qual as defesas maníacas agora estão 

mais adequadas e há tentativas de reparação. Em A1 e CG, pode-se observar que, pelo fato de 

prevalecer a não discriminação entre o eu e o não-eu, a fusão de diferentes componentes ou 

objetos bons e maus, pode-se afirmar que a posição gliscocárica foi identificada, que constitui 

de acordo com Bleger (1988) a parte psicótica da personalidade que são imobilizadas e 

controladas pela simbiose (Rosa, 1995). Destaca-se que Leila demonstra grande dificuldade 

em separar-se de seu objeto perdido (filho) e, por isso, sua defesa principal é a angústia 

confusional. 

 A prancha branca foi classificada como esquizo-paranóide com tendência depressiva, 

pois apesar de toda a dor e sofrimento, foi possível entrar em contato com a realidade (luto) e 

reconhecer a existência de um vazio, bem como de uma história que não terminou. Essa 
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condição pode ser compreendida como potencial de saúde de Leila, em reconhecer o que 

houve e, desta forma, ter alguma esperança. 

 Analisando as histórias em A1, B1 e C1, destaca-se que reconhecer o conflito e entrar 

em contato com a realidade é intensamente ameaçador: as fantasias visam preservar o ego 

fragilizado, evitando o contato com a realidade como forma de evitar o abandono. Em C1, 

parece haver o desejo de estabelecer bom vínculo com a terapeuta, o que foi identificado 

como aspecto positivo, apesar da negação em A1.  

 As histórias produzidas por A2, B2 e C2 que envolvem a projeção da sexualidade, 

fantasias de ataques ao par e perda e elaboração de luto, respectivamente, temos que: em A2 

há presença de ambiguidade, visto que o ego é capaz de reconhecer em parte o conflito, mas 

por não suportar a solidão, defende-se de forma mais primitiva. Na B2, além do medo da 

destruição, a presença de um superego castrador acaba por punir severamente o ego que 

falhou como uma atuação do superego arcaico (Klein, 1948/1991).  

 Nas pranchas de grupo (AG, BG e CG), a temática do luto é sugerida pelas imagens 

AG e BG. Podemos observar que, inicialmente, a situação não pode ser assimilada pelo ego, 

que se defende por meio da ambiguidade e da idealização, visto que os personagens são 

retratados como magos (AG) ou recebidos no céu ao final da vida (BG). Em CG, novamente 

aparece a atuação de um superego arcaico que pune e retalia a falha. 

 

6.5.4 Síntese PBO – caso 5 Leila 

 

Tabela 46 – Síntese da PBO – caso 5 Leila 

Sessão Conteúdo 

1ª.  Neste encontro, Leila referiu que estava péssima, pois naquele mesmo dia 

estava completando um ano da morte de Otávio, seu filho. Houve muitas 

homenagens nas redes sociais, amigos do filho ligaram, porém ela desligou 

o celular. A cunhada a chamou para passar o final de semana com ela, mas 

a paciente não quis e, referiu ter chorado muito nos dias anteriores. Foi 

trabalhado o isolamento como forma de não enfrentar a realidade e a 

dificuldade de receber o afeto das pessoas. 

Leila reconheceu que, com a partida de Otávio, sentia-se despedaçada por 

dentro. As fantasias onipotentes estavam muito acentuadas, visto que 

acreditava que deveria ter sido capaz de salvá-lo, dizendo para não desistir.  

Afirmou não confiar em ninguém, ter medo de tudo e não ver sentido em 
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sua vida. Em contrapartida, foi capaz de fazer uma homenagem ao filho nas 

redes sociais, agradecendo tê-lo conhecido e ter sido mãe de Otávio. Traz 

fotos para a psicoterapia.  

2ª.  Pareceu ter sido capaz de desfrutar do carinho dos amigos do filho, recebeu 

muitas amizades e pedidos de visita. Mas Leila não conseguiu passar o 

endereço para ver os amigos do filho, pois ainda não conseguia enfrentar a 

realidade. Evita andar pelo bairro e, quando o faz, anda se escondendo e de 

cabeça baixa. Novamente foi interpretada a dificuldade do contato com a 

realidade como defesa diante da dor. 

As fantasias persecutórias e destrutivas estavam acentuadas: temia que algo 

acontecesse como ter a casa invadida ou sofrer alguma violência. O medo 

de ser roubada estava associado ao sentimento de terem lhe roubado o filho 

e o temor de uma praga familiar em que todos morrem cedo. 

Descreveu que o remédio tem feito efeito e o sono melhorou. Resistiu em 

voltar ao trabalho, mas a empresa demonstrou apoio e o retorno ao trabalho 

possibilitava uma rotina mais adequada de sono e alimentação. 

Descreveu que ter iniciado a psicoterapia tem ajudado bastante e observou-

se que vem às sessões “mais arrumada”. 

Queixou-se do distanciamento dos irmãos e sobrinhos que moram 

próximos, mas reconhecia que recebia afeto de algumas pessoas. Foram 

feitas tentativas de resgate de afetos. Entrou em contato com a culpa 

onipotente. 

3ª.  Contou sobre o envolvimento do filho com a nora. As dificuldades no 

relacionamento e os desdobramentos após falecimento do filho.  

Otávio contava com seguro de vida pelo trabalho, mas como não estava 

indicado nenhum beneficiário, os valores ficaram para a filha dele: a 

pensão, seguro de vida, DPVAT (seguro obrigatório) e consórcio que o 

filho tinha. A ex-nora fez questão de pegar a moto, que foi classificada 

como “perda total” e o carro que Leila havia consertado, como forma de se 

lembrar do filho. Descreve que se sentiu muito aviltada, pois a moça foi 

com polícia para retirar os veículos e fez escândalo.  

Leila ficou muito abalada, sentiu que foi exposta a mais uma violência, 

pois não resistiu em nenhum momento a entregar os bens.  
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A figura idealizada do filho impedia Leila de entrar em contato com a 

realidade. O resgate às experiências e vivências foram tentativas de 

ressignificar e recuperar o amor vivido, bem como iniciar um processo de 

diferenciação do eu e não-eu. 

4ª. Conseguiu pedir ajuda para o irmão e se sentiu acolhida ao passar o final de 

semana com ele. Parece que há um resgate da bondade no mundo e é capaz 

de desfrutar desse acolhimento. 

Afirmou que estava chorando muito e não conseguia tirar da cabeça a 

situação de confronto provocada pela ex-nora. Descreveu sentir muita 

tristeza e se mostra inconformada e desrespeitada em sua dor. Não 

consegue vivenciar a raiva e nem mesmo externalizá-la.  

Foram discutidos e interpretados os sentimentos de Leila e a necessidade de 

integrar seus sentimentos e identificar raiva, tristeza, vergonha, entre 

outros. 

Conseguiu fazer questionamentos importantes sobre si mesma: o fato de se 

esconder, de evitar as pessoas e a mudança a partir do luto.  

Queixou-se de não ser respeitada em sua dor e o sofrimento em voltar para 

casa e enfrentar a saudade, diante do confronto com a realidade. Foi 

discutida a legitimidade de seu sofrimento, o tempo de cada um para 

retomar a vida e enfrentar a dor. 

Realiza tentativas de integrar seu filho ao resgatar suas escolhas: o 

investimento no cuidado de Otávio e o difícil período do uso de drogas e 

relações afetivas.  

5ª. Descreveu com certa alegria o reencontro com a neta de 7 anos. Mas 

lamentou que os recursos financeiros não estivessem sendo utilizados em 

prol da menina: continua estudando em escola pública, estava com o dente 

estragado, enquanto soube que a mãe havia comprado um carro novo.  

Não teve iniciativa para combinar novo reencontro com a neta, tampouco 

trocar contato. Temia que se pedisse o número do celular da menina, ou 

registrasse o seu, a mãe pudesse puni-la. 

O resgate afetivo com o irmão foi interrompido, pois este pediu-lhe, por 

mensagem de texto, que não fosse mais à sua casa. Isso provocou grande 

mobilização em Leila, que se sentiu novamente rejeitada. Queixou-se que 
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seu irmão e cunhada, nem mensagem de bom dia ou boa noite para ela 

enviaram nos últimos dias. 

Fantasia que seu irmão e cunhada temem que ela possa ter inveja da 

situação deles, mas ela descreve que 70% do apartamento é dela, que cedeu 

para que eles morassem e não cobra aluguel, nem sequer tem interesse no 

apartamento. 

A paciente não conseguiu avaliar o que, de sua parte, pode ter contribuído 

para essa ruptura e, nesse momento, revela certa regressão: só quer ficar 

deitada e pensa em morrer.  

Foram trabalhados os aspectos de ideação suicida e a sensação de abandono 

e rejeição.  

Lamentou que, tanto seu irmão e cunhada que são religiosos, bem como a 

comunidade que fazia parte, não seguem os preceitos religiosos de cuidado, 

de doação e de amor ao próximo. Por isso, não sentia mais vontade de ir à 

igreja. Essas situações pareceram ter ameaçado novamente a confiança no 

mundo.  

6ª. Nesse encontro, Leila estava mais mobilizada, pois seria aniversário de seu 

filho e entendeu que teve uma recaída: chorou muito e a saudade “apertou”. 

Descreveu que durante o dia, no trabalho, sente-se bem, é acolhida pelos 

colegas, mas ao chegar em casa a tristeza é muito intensa. As fantasias de 

onipotência ressurgem: lamentou a violência e a perda súbita, que impediu 

a despedida.  

As dores e a ferida foram interpretadas como reação frente ao luto, bem 

como a idealização de não sofrer mais pela realidade. Discutiu-se que o 

intuito não é eliminar o sofrimento, porque a perda de seu filho é algo para 

sempre, mas é possível lidar com o sofrimento com menos ameaça.  

Em contrapartida, o mundo também pareceu menos ameaçador, foi capaz 

de pedir ajuda para a cunhada para realizar um exame e sentiu-se 

correspondida. A crença na bondade do mundo e o resgate da esperança se 

tornam possíveis.  

Pela primeira vez, referiu curiosidade em saber como está o processo do 

acidente e é capaz de entrar em contato com a raiva pela condutora do 

veículo. 
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Lamentava que por ser de origem humilde, não recebeu atenção e respeito 

pela condutora e/ou familiares da motorista e, acredita que a moça tinha 

bebido no dia. Houve um aumento na intensidade das fantasias onipotentes 

e destrutivas.  

7ª.  Descreveu que se sentiu muito deprimida, triste e com insônia. Ainda 

mobilizada pelo aniversário do filho, se decepcionou com a conduta de 

uma colega e se sentiu rejeitada. 

Queixou-se que não recebia carinho e amor sincero, mas a aproximação das 

pessoas era apenas por interesse. O único relacionamento verdadeiro que 

sentiu foi com seu filho.  

Foram interpretados seus sentimentos do mundo como hostil e ameaçador, 

a idealização de seu filho, seu movimento de isolamento e a sensação de 

solidão. 

Foi capaz de reconhecer que seu filho ocupou o lugar do pai e de um 

companheiro. 

Começou a fazer planos e estava se mostrando mais disponível para estar 

em contato com as pessoas. Foi capaz de desfrutar da companhia de 

algumas pessoas e reconheceu que, estar consigo mesma, não é o mesmo 

que estar sozinha. 

8ª.  Encontrou com um conhecido que lhe perguntou sobre o filho, foi capaz de 

dizer sobre o falecimento do filho. Reconheceu que lidar com isso voltou 

toda a lembrança do filho, pensar em tudo, o sofrimento se intensificou. 

Contou sobre um ex-colega de trabalho que se suicidou e, novamente, foi 

trabalhado esse conteúdo. Leila afirmou não ter mais medo da morte e faz 

uma espécie de testamento vital, deixando suas coisas para sua irmã.  

Relembrou que o filho a incentivava a reconstruir sua vida, ter amigos ou 

um companheiro. Novamente, foram interpretados todos os múltiplos 

significados de Otávio, além de filho, companheiro, cuidador e parceiro. 

Mostrou-se mais disponível para estar com as pessoas, mas ainda sofria por 

se sentir abandonada pela família. Relembrou a perda e sofrimento do pai e 

dos irmãos falecidos. Foi possível interpretar o quanto essas pessoas 

estavam idealizadas e sua capacidade adaptativa frente a todas as perdas 

vividas. 
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9ª.  O dia de Finados foi muito mobilizador para Leila: sentiu-se sozinha e 

muito triste diante da falta de seu filho e o medo de esquecê-lo.  

Foi capaz de ajudar uma amiga e essa lhe retribuiu ao encaminhar um 

pintor para cuidar de sua casa. Leila decide reformar sua casa.  

Foi possível discutir o sofrimento, o significado dessa perda e a gratidão 

pelos anos de convívio com Otávio. 

Conseguiu ser capaz de manifestar ajuda, mas a autoestima estava bastante 

prejudicada, sentia-se velha e feia e acreditava ter vindo ao mundo para 

sofrer. Referiu o preconceito sentido por ser negra e as humilhações 

vivenciadas na sua história. 

Foi necessário acolher o sofrimento intenso de Leila, apesar de sua 

ambivalência na tentativa de se reorganizar e se integrar.  

10ª.  Referiu estar melhor após a recaída (do dia de Finados). Foi necessário 

validar que a lembrança sempre irá permanecer, mas poderá ser 

ressignificada: da dor para a saudade. 

Foi capaz de resgatar o amor e respeito que recebeu do filho e foi a 

primeira vez que falou de forma natural que seu filho estava morto. O dado 

de realidade pareceu menos ameaçador. Manifestou desejo em se desfazer 

das roupas, do uniforme do filho, na tentativa de devolver à empresa. 

Sentia-se culpada por ter dado moto ao filho, ainda aos 17 anos, embora 

ressaltasse que o filho pilotava muito bem. A busca pela neta ainda é 

ambivalente, não se sente fortalecida o suficiente para enfrentar a ex-nora.  

11ª.  Afirmou que decidiu pela reforma e já contratou o pedreiro. Afirmou que 

foi obra da terapeuta. Descreveu que foi passear, saiu para uma cidade 

próxima com algumas amigas e gostou muito. Relatou ter sido muito bom e 

ao chegar em casa cansada, não precisou do remédio para dormir.  

Reconheceu que por ter parado de fumar e de beber socialmente, fez com 

que as pessoas a vissem como “careta”. Ao ter entrado para a igreja, 

também perdeu o contato com esses amigos. Compreendeu que é 

necessário fazer algum investimento em si mesma. Foi capaz de ser crítica 

também sobre os colegas de trabalho, disse que às vezes se excedem e se 

sentia invadida, como postar fotos em redes sociais sem pedir autorização, 

ou a incluir em grupo de mensagens com conteúdos considerados pesados. 
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Desta forma, reconhecia que era preciso estar em grupos que se sentisse 

bem.  

Pareceu estar mais tolerante com o que os outros podem oferecer e 

planejando doar objetos de eram de seu filho (capacetes, capa de chuva, 

etc). 

12ª. Encontrou com uma conhecida e mandou um recado para a neta, dizendo 

que a ama muito. Relatou que não sente mágoa do irmão que pediu para ela 

não ir mais a sua casa.  

Foi possível discutir as relações que muitas vezes são ou tudo ou nada: 

como o caso do irmão.  

Retomou todo o processo realizado, as dificuldades e os ganhos. Referiu 

estar bem, mas, pela proximidade do final do ano, reconheceu que seus 

sentimentos são outros. Ainda um pouco sem vontade, porém tem 

respeitado seu momento.  

Demonstrou ter sido mais capaz de integrar os sentimentos como tristeza, 

saudade, raiva, alegria e culpa, bem como reconhecer seu limite. Além de 

resgatar o amor que recebeu e deu para seu filho. 

Leila valorizou o atendimento psicoterápico e manifestou desejo em 

continuar com a terapia. 

 

6.5.5 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação final – caso 5 Leila 

 

 A seguir será apresentada a avaliação do TRO de Leila realizado ao final do processo 

da PBO. 

 

 

Tabela 47 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO final – 

caso 5 Leila) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Pessoa. Túnel. Universo. 

A2 (2) Duas pessoas. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Três pessoas 

(família). 

Mesa, luz. Inexistente. 

B3 (4) Duas pessoas. Inexistente. Universo. 

AG (5) 6 pessoas. Céu, outro universo. Sombras. 

B1 (6) Ele. Quarto, escada, Vazio. 
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cômoda, espelho. 

CG (7) 6 pessoas. Inexistente. Inexistente. 

A3 (8) Três pessoas. Lado vazio.  Universo.  

B2 (9) Duas pessoas (eles). Casa, árvore, sol, 

chuva, várias 

árvores. 

Verde. 

BG (10) Pessoas (crianças, 

mãe, filho, marido). 

Estrada, porta aberta, 

caminho. 

Inexistente. 

C2 (11) Duas pessoas. Cama. Inexistente. 

C1 (12) Inexistente. Casa vazia. Vazio. 

 

 

Tabela 48 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO final – caso 5 Leila) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Da solidão. Não estar só. Idealização, 

racionalização. 

A2 (2) Da destruição do 

par. 

Manter o par 

unido. 

Idealização e defesas 

maníacas. 

C3 (3) Do Aniquilamento. Proteger o self 

bom do 

aniquilamento. 

Negação, projeção, 

idealização, defesas 

maníacas.  

B3 (4) Da solidão. Não estar só. Escotomização, 

alucinação negativa, 

idealização. 

AG (5) Perder o bom objeto. Proteger o bom 

objeto. 

Identificação 

projetiva, angústia 

confusional. 

B1 (6) Da Perda. Reparar a perda. Reparação maníaca e 

defesas obsessivas. 

CG (7) Da Perda. Reparar o objeto 

estragado. 

Alucinação negativa, 

Reparação maníaca, 

idealização, 

dissociação, angústia 

confusional. 

A3 (8) Da solidão. Evitar a solidão. Angústia confusional, 

Projeção. 

B2 (9) Do ataque ao par. Evitar a 

destruição do par. 

Defesas obsessivas, 

Idealização, 

Escotomização e 

defesas maníacas. 

BG (10) Da perda. Evitar a perda. Reparação maníaca, 

identificação projetiva 

maciça, angústia 

confusional.  

C2 (11) Da separação. Evitar a 

separação. 

Identificação projetiva 

maciça.  

C1 (12) Do abandono. Evitar o 

abandono. 

Identificação projetiva 

maciça, tentativas de 

reparação. 
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Tabela 49 – Síntese e posição – avaliação final do TRO – caso 5 Leila 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) Diante do medo da solidão, o ego parece hesitar no 

confronto com a realidade e defende-se por meio da 

idealização, mas parece superar as dificuldades. 

Depressiva. 

A2 (2) O ego parece aliviado da solidão no estímulo que 

deu origem à história anterior. Aqui a situação da 

união do par é idealizada e, embora aborde a 

despedida, o par permanece unido. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência a 

depressiva. 

C3 (3) Diante do temor do aniquilamento, fantasias e 

projeções ao sobrenatural são recursos encontrados 

pelo ego para o enfrentamento.  

Esquizo-

paranóide. 

B3 (4) A tríade não é suportada e o terceiro é negado. A 

situação de separação embora aceita, não é 

realizada e o par continua ligado.  

Gliscocárica 

com tendência 

esquizo-

paranóide. 

AG (5) O temor da morte e da perda é suscitado pelo 

estímulo da prancha e, diante dela, o ego embora 

reconheça o conflito, as defesas pareceram não ser 

suficientes para suportar. 

Gliscocárica 

com tendência 

esquizo-

paranóide. 

B1 (6) Diante da privação e da solidão, a esperança surge 

como um fator de grande importância e favorece 

tentativas de reparação. No entanto, essa é maníaca, 

pois espera uma ajuda divina, externa. 

Depressiva. 

CG (7) Embora o teste de realidade seja dificultado e a 

dissociação seja uma defesa utilizada pelo ego no 

início, novamente há tentativas de reparação 

maníaca frente ao medo da perda.  

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

A3 (8) Novamente o estímulo suscitado produz uma 

história de morte e separação, o que é proposto pela 

prancha. Embora haja confusão sobre o que decidir 

e espera por uma resolução divina, o ego parece ser 

capaz de entrar em contato com o conflito e tem 

esperança na resolução. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

B2 (9) Diante dos ataques ao par, o ego utiliza-se de 

defesas mais primitivas (idealização e a 

escotomização) para enfrentar as dificuldades. Há 

presença de defesas maníacas operando no nível 

perceptual e sugestão de patologia pela inclusão da 

cor verde (Ocampo & Arzeno, 1999) 

Esquizo-

paranóide. 

BG (10) O ego se vê diante da falta e do desejo (maníaco) do 

retorno do objeto perdido. A presença de outras 

pessoas ao redor não é capaz de acalentar a dor e o 

sofrimento, e as decisões não podem ser tomadas 

diante da angústia confusional. 

Gliscocárica, 

com tendência 

esquizo-

paranóide. 

C2 (11) Nesta situação, as fantasias de perda e elaboração 

do luto são suscitadas. O ego parece ser capaz de 

enfrentar com menor distância a morte, e buscar 

tentativas de elaborar a situação depressiva. A 

Depressiva. 
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capacidade de reparação está no personagem que 

vem para cuidar, ver como está. As ansiedades 

depressivas refletem a dor da perda. 

C1 (12) A identificação projetiva com a prancha descreve a 

solidão e o abandono em relação ao objeto perdido, 

por outro lado, se espera o retorno, o cuidado. 

Podemos supor que reflete um bom vínculo 

terapêutico de receber ajuda.  

Depressiva. 

Branca (13) Novamente a identificação projetiva maciça reflete 

a dor da perda e sentimentos de não melhora. Mas 

há algum dado de realidade, visto que a história 

ainda não terminou, o que indica desejo de receber 

ajuda. 

Esquizo-

paranóide. 

 

 A análise dos resultados desta segunda avaliação foi baseada nos preceitos de 

Phillipson (1955) e Rosa (1995). Em relação ao conteúdo humano (Tabela 47), destaca-se que 

com exceção de C1, o número de personagens foi identificado de acordo com o sugerido. Nos 

casos predominam histórias que remetem à perda, à dor e ao luto. As relações estabelecidas 

entre os personagens são de ajuda: que recebe, que acolhe e que orienta. Em algumas 

situações atribui essa ajuda a Deus, algo sobrenatural ou em pessoas que estão no céu (B1, 

A3; C3; AG respectivamente). Em C1, não houve identificação de conteúdo humano, sugeriu-

se apenas ao fato da solidão e a esperança do objeto perdido retornar.  

 No conteúdo de realidade, observa-se ausência em A2, B3 e CG. Em A1 e BG, 

destaca-se a ideia de um caminho, um trajeto a ser percorrido a fim de encontrar e recuperar o 

objeto perdido. Em outras situações, a paciente se ateve às descrições de elementos da 

prancha (B1 e B2). Destaca-se com atenção a identificação do “vazio” em A3 e C1.  

 O contexto de realidade foi identificado na maior parte como inexistente. Em A1, B3, 

A3 remeteu-se ao universo, como um segundo plano (céu), em AG destacou-se sombra e em 

B1, B2 e C1 aparece o vazio, como expressão de seus conteúdos internos.  

 Na análise do Sistema Tensional Inconsciente Dominante (STID) proposto por Rosa 

(1995), descritos na Tabela 48, verificou-se que os medos presentes foram da solidão, da 

perda/separação, do abandono, do ataque/destruição/aniquilamento. Os desejos coincidem 

com os medos, sendo: evitar a solidão, proteger o objeto bom, evitar a perda/abandono, evitar 

a destruição e manter o par unido.  

 No que se refere às defesas, destaca-se que há uma grande variabilidade destas, desde 

as mais indiferenciadas e primitivas ao uso de defesas mais elaboradas e que tendem a 

reparação. As defesas que sugerem a posição gliscocárica como regressão da posição esquizo-

paranóide pela dificuldade em discriminar o eu e o não-eu (Bleger, 1988) e pela presença de 
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angústia confusional (Klein, 1957/1991). A qualidade da elaboração da posição depressiva 

depende da clivagem adequada na posição esquizo-paranóide que para acontecer, depende da 

qualidade da elaboração dos estados confusionais e da simbiose (Simon, 1986), o que parece 

que, no caso de Leila, ainda estão muito misturadas.  

As defesas presentes em A2, C3, CG, A3, B2 são indicativas de clivagem, separando o 

mau do bom objeto e com predomínio da identificação projetiva maciça, idealização, projeção 

e defesas maníacas. No entanto, destaca-se que em alguns momentos (A1, CG, C2) as 

tentativas de reparação ficam a cargo das reparações maníacas, pois há ensaios de diminuir a 

fragmentação do objeto, internalização de um objeto amado e as tentativas de junção das 

partes fragmentadas. Pode-se destacar que os conteúdos de mania sejam defesas aos estados 

melancólicos de Leila em que há prejuízo da autoestima (Tabela 49).  

As pranchas de um personagem (A1, B1 e C1) revelam que o ego se sente solitário 

diante da perda e embora busque/deseje ajuda, sente-se hesitante ou à espera de uma solução 

mágica para enfrentar o vazio deixado pela perda do objeto, o que pode estar relacionado à 

exclusão de conteúdo humano em C1. Em A2, B2 e C2, as fantasias de reencontro, não ser 

abandonado e receber ajuda estão presentes. Destaca-se que em C2, a internalização de um 

bom objeto, que vem cuidar, aliviar denota um fator positivo no dinamismo psíquico da 

paciente.  

Nas histórias que se pressupõem a presença de três personagens, há identificação do 

trio e o conteúdo das histórias é de ajuda, porém mágica ou sobrenatural (A3 e C3), ao passo 

que em B3, a ajuda está em manter o par unido e não aceitar a separação, o que sugere manter 

o vínculo simbiótico.  

 As histórias produzidas em AG, BG e CG, que sugerem a presença de grupo foram 

atribuídas, novamente, à presença de conteúdo relacionado a céu, Deus ou separação.  

 Nas pranchas em que o estímulo provoca temáticas de morte ou luto (AG, A3, C2 e 

BG) o ego foi capaz de entrar em contato com a temática, porém as defesas se mostraram 

presentes a fim de, em algumas histórias, remeter a solução mágica ou a esperança de 

restaurar o objeto danificado.  

 As histórias de maneira geral rementem a perda/separação, abandono e morte (A1, A2, 

C3, B3, AG, B1, B9, BG) e ao sentimento de vazio deixado pela perda do objeto amado (C1 e 

Branca), no entanto, destaca que em alguns momentos o ego é capaz de entrar em contato 

com as dores da perda e buscar tentativas de reparação, como uma tentativa de elaborar a 

posição depressiva.  
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6.5.6 Avaliação final do SISDAO – caso 5 Leila 

 

Tabela 50 – Resultado da avaliação final do SISDAO – caso 5 Leila 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouco adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouco adequada. 

 

Verifica-se que na segunda avaliação no SISDAO (Tabela 50), Leila apresentou 

algumas evoluções nas áreas Afetivo-Relacional e Sócio-Cultural, resultando em Adaptação 

Ineficaz Moderada (3,0) grau 3. 

 Os avanços foram destacados em: 

 

Produtivo (Pr) 

Em alguns momentos chega a pensar em voltar a estudar e cogita profissões de cuidado - 

Serviço Social. (fi/+). 

Compra bolos e doces para revender e assim, ajudar uma amiga, além de também levantar 

algum dinheiro para ajudar na reforma da casa. (fe/+). 

 

Afetivo-Relacional (A-R) 

Mostrou-se disponível para receber ajuda de amigos e de estar aberta ao contato da neta. (fe e 

fi/+). 

Ainda não foi capaz de investir ativamente no contato com a neta. (fi/-). 

Ainda apresentava dificuldades de encontrar pessoas/passar por lugares que lembrassem seu 

filho, mas foi capaz de falar da sua dor e reconhecer a realidade, ao dizer para outras pessoas 

ou expor nas redes sociais a falta que sentia dele. (fi/+). 

Iniciou a partir do incentivo a amigos, a reforma da casa e a pensou em se desfazer dos 

objetos pessoais de seu filho. (fi e fe/+). 

Reconheceu a ajuda terapêutica e deu continuidade aos atendimentos. (fi/+). 

O confronto com a ex-nora e a rejeição do irmão, provocaram grande mobilização afetiva em 

Leila. (fi e fe/-). 
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As idealizações quanto ao filho pareceram diminuir, tornando mais capaz integrá-lo. (fi/+ 

posição depressiva). 

Mostrou-se disponível em integrar seus sentimentos como a raiva, a tristeza, a decepção e as 

fantasias onipotentes. (fi/+ posição depressiva). 

As ideações suicidas diminuíram gradativamente até cessarem. (fi/+). 

As datas de aniversário de morte e de nascimento do filho, bem como o dia de Finados e a 

aproximação do Natal, deixaram-na intensamente mobilizada. (fi/-). 

Demonstrou tentativas de iniciar o resgate da bondade no mundo, o quanto foi amada pelo 

filho, e iniciar o processo da recuperação de sua capacidade de amar. (fi/+). 

Conseguia descrever o que havia perdido em sua relação com o filho, o vínculo simbiótico e 

todos os papéis que ele ocupava. (fi/+ diminuição das idealizações). 

Iniciou tentativas concretas de elaboração do luto, como doação de alguns objetos que eram 

de seu filho e reorganização da casa, para seu maior conforto. (fi/+). 

Reconheceu que muitas mudanças deviam vir de si mesma e iniciou um movimento de buscar 

tentativas de aproximação com as pessoas. (fi/+). 

 

Orgânico (Or) 

Adere ao tratamento psiquiátrico. (fi/+). 

Realizou exames de rotina, tanto clínicos e cardiológicos como ginecológicos. (fi e fe/+). 

Cogita entrar para academia, mas ainda não consegue concretizar. (fi/-). 

Seu autocuidado aumenta no decorrer das sessões. (fi/+). 

 

Sócio-Cultural (S-C) 

É capaz de aceitar convites para sair - passeio em uma cidade vizinha, igreja e casa de amigos. 

(fi e fe/+). 

Com a presença da neta em sua casa, sai e a leva ao shopping e outros passeios. (fi e fe/+). 

 

6.5.7 Análise do caso 5 Leila  

 

Leila sofreu a perda do filho Otávio, que tinha 32 anos, e iniciou um processo 

depressivo desde então. Porém, os lutos em sua vida foram muitos: perdeu a mãe ainda 

criança, o pai aos 18 anos, dois irmãos que eram muito próximos, o abandono do pai de seu 

filho e suas traições, além das perdas mais recentes: de Otávio em um acidente de moto e o 

distanciamento da neta. Uma perda reativa outras perdas e, no caso da perda de um filho, são 
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reativadas as fantasias de ser roubada por uma mãe “má” (Klein, 1940/1996). De acordo com 

Freud (1917 [1915]/1996), o luto é toda perda significativa que pode ser ou não decorrente de 

morte. O luto em si, não é patológico, mas se faz necessário elaborá-lo, ser possível reinvestir 

em outros objetos de amor e não ficar identificado com o objeto perdido/morto, que levaria à 

melancolia. A distinção que o autor faz da melancolia é o rebaixamento da autoestima, e em 

Leila, podemos observar que esta ocorre, visto que descreve a si mesmo como “velha, feia e 

que foi incapaz de salvar seu filho”. Para Klein (1940/1996), a perda do bom objeto externo, 

provoca a sensação inconsciente de também ter perdido o bom objeto interno, por isso a 

natureza do luto é uma tarefa mais intensa e o paciente sente-se perseguido pelos objetos 

internos maus.  

A perda de um filho adulto é citada por diversos autores (Bolton et al., 2013; Coelho 

Filho & Lima, 2017; Franqueira et al., 2015; Morelli et al., 2013), como uma das mais 

intensas e dolorosas, visto que não é esperada na ordem da vida, tampouco se nomeie essa 

condição. As reações e consequências de perdas significativas deste ponto são inúmeras: pode 

ainda provocar impacto na conjugalidade levando à separação e contribuir para o adoecimento 

físico e psíquico destes pais.  

Para Leila, além da dor extrema diante da perda do filho, a sensação de que sua vida 

também tinha perdido o sentido era muito grande. A paciente evitava, no seu cotidiano, 

encontrar as pessoas ou ir a lugares que remetessem a lembrança de seu filho. Freud (1917 

[1915]/1996) descreve que no luto, o contato com a realidade é essencial no trabalho de 

elaboração e, neste caso, a dor pelo confronto com a realidade remetia à fuga pelo sono e pelo 

esquecimento. A realização de catexias era ainda muito difícil para Leila, mesmo ao final do 

processo psicoterapêutico foram poucos avanços em reinvestir sua libido em outros aspectos 

de sua vida, como a reforma da casa ou favorecer o contato social, mas, diante de sua dor e 

tristeza, estes foram passos muito importantes.  

Os processos de perda podem levar a regressões importantes a partir da culpa, 

retornando à posição esquizo-paranóide ou, no caso de Leila um retorno à posição 

gliscocárica (Bleger, 1988). Inicialmente, era muito difícil realizar a discriminação entre o eu 

e o não-eu, o que suscita afirmar que a relação de Leila com o filho era simbiótica, pois este 

ocupava um  lugar além de filho, de companheiro, marido, parceiro e pai, pois cuidava dela, 

fazia comida para ambos, leva-a e buscava em lugares e incentivava-a a restabelecer relações 

íntimas. Essa dificuldade de discriminar relações parece ter sido intensa também na infância 

quando a relação com a mãe parecia não só ser simbiótica, mas em alguns momentos 
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parasitárias, quando a paciente descreve que era preciso que ela provasse a comida para a 

mãe, ou se a mãe a levava para a escola, ficava no portão aguardando o término das aulas, 

para estar sempre presa à paciente.  

Essas relações indiscriminadas se estenderam para outras vivências: era possível 

observar na paciente o quanto seu filho estava idealizado e, com isso ela se via extremamente 

autodepreciativa. Durante o processo psicoterápico, gradativamente, foram feitas tentativas de 

integrar o filho como humano e suas escolhas, inclusive as difíceis como o uso de drogas na 

adolescência e o envolvimento amoroso que possibilitou a chegada da neta de Leila, mas com 

contato muito difícil com a ex-nora. As defesas mais primitivas revelavam a presença de um 

superego arcaico e da culpa onipotente (Klein, 1963/1991).  

Para Klein (1963/1991) quanto mais severo for o superego arcaico, construído a partir 

da porção excindida do ego e influenciado pelas internalizações de pais reais, maior será o 

sentimento de solidão do bebê e o aumento das ansiedades. A mesma autora aborda que a as 

figuras mais primitivas e aterrorizantes não estão na origem do superego, mas no inconsciente 

mais profundo e fazem parte do desenvolvimento normal. No entanto, deve ser abrandado, 

pelas experiências boas e pela diminuição do ódio pelo amor. 

De acordo com Grinberg (2000), aqueles cujo superego seja predominantemente 

persecutório, experimentarão uma culpa de natureza persecutória, embora esteja presente 

desde o início da vida, refere-se à ameaça de que o ataque se volte contra o eu, o que pode 

interferir no processo de integração e não favorece a reparação do objeto amado. Outro 

aspecto prejudicado é a noção de tempo: o passado e presente se confundem e há poucas 

perspectivas de futuro.  

As experiências precoces de Leila parecem ter contribuído para a internalização de um 

mundo interno esvaziado e predominantemente persecutório, visto que a origem de emoções 

felizes vem de forças boas e tornam possível a relação de bebê com uma pessoa ou objeto e, 

se houver falta de contato com pessoas amadas, a ambivalência aumenta e diminui a 

confiança e a esperança (Klein, 1940/1996; 1959/1991). Com a morte de seu filho, as 

experiências ruins voltaram a prevalecer e, ao achar que todos estavam devendo a ela (irmãos, 

amigos, conhecidos enfim o mundo), era muito difícil estabelecer relações de afeto. Para 

internalizar a bondade era preciso projetar a bondade, mas no caso, o medo do esvaziamento 

levava a sua dificuldade em dar amor porque o outro não vale o seu amor (Klein, 1957/1991). 

Para Klein (1959/1991), a introjeção e a projeção são enraizadas na infância, mas não 

são apenas processos infantis, do mesmo modo que as fantasias do bebê também operam 

desde o princípio e ajudam a moldar a impressão do ambiente. O mundo interno é construído, 
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parcialmente, a partir do reflexo do mundo externo (interação entre fatores internos e 

externos). Introjeção e projeção continuam na vida e transformam-se no decorrer da 

maturação. Desse modo, mesmo no adulto, o julgamento da realidade nunca é completamente 

livre da influência do mundo interno. Portanto, Leila acreditava que o mundo era muito hostil 

e havia lhe roubado o que tinha de mais precioso: seu filho, da mesma forma, que o mundo 

levou sua mãe (e com ela um seio inexaurível). O afastamento da mãe levou a idealização do 

pai, e de seu pênis, como um substituto desse seio. Porém, a perda da genitora, novamente, 

leva a internalização de objetos internos destruídos e estragados (Klein, 1957/1991). O 

reforço aos sentimentos de perseguição no estado do luto torna-se ainda mais doloroso, pois 

as relações amistosas com as pessoas, que poderiam ser de grande ajuda, são obstruídas pela 

desconfiança (Klein, 1940/1991). 

A visão de que os outros possuem o que foi retirado de Leila (filho, família e um lar) 

levava a sentimentos de inveja e a defesa contra estes. Projetava que seu irmão e cunhada a 

invejam, pois temiam que ela fosse querer o apartamento que estava em seu nome. A inveja é 

um elemento poderoso no solapamento do amor e da gratidão, pois afeta a relação com a mãe, 

se não for possível essa proximidade física e mental com o seio nutridor, a capacidade de 

segurança fica comprometida e não é possível tomar o seio bom como parte do ego, uma vez 

que é necessário que o bebê que estava dentro da mãe, tenha agora a mãe dentro de si (Klein, 

1957/1991). 

As defesas primitivas e maníacas eram uma forma de controlar os objetos maus e 

perigosos. A ansiedade da perda leva o ego a criar fantasias onipotentes e violentas com o 

propósito de controlar os objetos maus e restaurar os objetos amados. Na outra ponta está a 

idealização extrema dos objetos bons, levando também à negação da realidade psíquica, 

aumentando a onipotência (Klein, 1940/1996).  

Em alguns momentos, Leila apresentou ideações suicidas nas quais acreditava que era 

melhor morrer, pois havia perdido tudo ou ainda, que era melhor que Deus a levasse e, assim 

a fantasia que se encontraria com seu filho em outro plano. Botega (2015) descreve que as 

ideações suicidas podem estar presentes em momentos de crise (de desenvolvimento ou 

circunstancial) e que devem ser avaliadas se percebemos que a pessoa diante de nós pode vir a 

se matar.  

Menninger (1938/1970) destaca que são necessários pelo menos três componentes no 

comportamento suicida: o desejo de morrer, de matar e de ser morto. No caso de Leila, seu 

desejo de morrer parecia estar mais vinculado à fantasia de reencontrar seu filho e em voltar 

ao estado pré-natal, em que, sem dúvida, implica em um sentido de segurança, como uma 
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manifestação da idealização diante da segurança do útero, uma vez que o seio em seu aspecto 

bom é o protótipo da bondade, da paciência e da generosidade inexauríveis. (Klein, 

1957/1991). 

A adesão de Leila a psicoterapia possibilitou reencaminhá-la para dar continuidade ao 

processo terapêutico, visto que em diversos momentos foi necessário acolher a paciente dada 

as experiências inéditas por ser o primeiro ano após a morte do filho: o primeiro aniversário 

sem ele, o primeiro dia de Finados, o primeiro dia das mães e etc. A prevalência da posição 

esquizo-paranóide indicava que o mundo externo era reflexo do mundo interno, de 

onipotência e de que ninguém externo servia. Ser capaz de reconhecer e sentir seus ataques 

agressivos menos potentes e prejudiciais favoreceria sentir as imperfeições (de si e dos outros) 

como menos grave, favoreceriam a integração dos objetos e a diminuição da cisão, que 

embora protegesse o objeto idealizado, impedia a mitigação do ódio pelo amor e favoreceria 

que a posição depressiva fosse elaborada (Klein 1957/1991). 

No caso de Leila era ainda difícil chegar à posição depressiva, mas alguns avanços 

foram alcançados, pois se tornou capaz de fazer planos, realizar ações para favorecer seu 

conforto em casa (como a reforma), investir na terapia e desfrutar da companhia de algumas 

pessoas, tolerando suas imperfeições. A melhora no grau do SISDAO ilustra o caminho árduo 

e penoso de Leila, além disso, destaca a necessidade do investimento contínuo.  

Na avaliação do TRO destaca-se a presença maior da posição gliscocárica comparada 

com a primeira avaliação, ao mesmo tempo em que houve também um aumento na tendência 

a posição depressiva. Ressalta-se que a segunda avaliação e o término da psicoterapia 

coincidiram com o Natal, período intensamente mobilizador visto que o vazio e a sensação de 

estar sozinha aumentavam, juntamente com a inveja de que outras pessoas estariam 

compartilhando de planos, afetos e vínculos. A paciente continuou sendo acompanhada e, 

passado esse período, seus investimentos voltaram a ser canalizados rumo às tentativas de 

integração de sua personalidade.  

 

6.6 Caso 6 - Gabriela (nome fictício para preservar o sigilo da participante) 

 

Falecido: Fernando, 29 anos (irmão mais novo da participante) 

Irmão mais velho que estava conduzindo o veículo: Roberto, 31 anos. 

Mãe: Maria 
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6.6.1 Síntese da entrevista – caso 6 Gabriela 

 

Gabriela, de 43 anos, perdeu o irmão caçula, Fernando, de 29 anos, uma semana antes 

de completar 30 anos em um acidente de trânsito e procurou participar do projeto e indicar 

também a mãe. O acidente foi com os dois irmãos ao voltarem de uma “balada” de 

madrugada: Fernando conduziu o veículo a maior parte do tempo, mas como sentiu-se 

cansado, passou o volante a Roberto para que pudesse dormir no banco de trás, tinha uma 

colega como passageira no banco da frente e ao colidirem com um poste, o veículo foi 

classificado com perda total e o banco do motorista atingiu a cabeça de Fernando. Roberto 

que estava dirigindo também ficou em estado grave, teve fratura nas pernas, esmagamento de 

joelhos, fraturou costelas e teve perfuração de pulmão. A paciente relatou que foi tudo muito 

difícil porque estavam providenciando o velório de um enquanto estavam tentando transferir e 

salvar o outro.  

Não sabe exatamente o que aconteceu, mas acredita que ambos tenham bebido e 

Roberto dormiu ao volante. O motorista ficou preso nas ferragens e considerava que foi um 

milagre ter voltado a andar. Acreditava que se Fernando estivesse de cinto de segurança, 

talvez tivesse se salvado. 

 Roberto sempre foi o irmão que deu mais trabalho e a mãe sempre foi muito 

preocupada com ele. Gabriela foi quem deu a notícia do falecimento para a mãe, que 

imaginava que havia acontecido algo, mas com o mais velho e não com o caçula. Relatou que 

a mãe entrou em choque, pois ele era o filho amado, o que estava sempre disponível e o que 

nunca dizia não.  

  Quando a mãe se separou do marido, Gabriela conta que acabou criando seus irmãos. 

Por ser irmã mais velha assumiu seus cuidados e os considera como se fossem seus filhos. 

Embora tivesse outras duas irmãs entre ela, que era a mais velha, e os dois meninos, as 

meninas estavam sempre juntas e cuidavam uma da outra. Aos 9 anos, Gabriela já cuidava de 

seus irmãos menores, pois quando nasceu Fernando acreditava que a mãe tenha sofrido de 

depressão pós-parto, e assim, era ela quem dava mamadeira, limpava a casa, e cuidava de 

todos. Acreditava que sua mãe tinha ciúmes dela, mas nunca quis o lugar de sua mãe, e 

explica que eram os irmãos que a procuravam e por conta de qualquer coisa recorriam a ela.  

 Os pais se separaram há 20 anos, o que intensificou ainda mais as atividades de 

cuidado de Gabriela para com os irmãos. Atribuía que a separação traumática, teve um 

impacto ainda maior para Roberto, que estava na fase de adolescência e ficou revoltado. 
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 Fernando sempre foi muito querido. Segundo Gabriela, era muito “maravilhoso”. A 

luta desde o acidente foi, então, de sobrevivência, pois ela precisou aprender a sobreviver nos 

30 dias que se passaram, na tentativa de salvar Roberto, que após a alta ainda ficou 4 meses 

sem andar.  

 Roberto trabalhava como segurança, mas ficou afastado e sem salário, então, era 

Gabriela que cuidava de tudo financeira e afetivamente. Além de ajudar a cuidar do irmão, 

administrava suas crises, inclusive o desejo e as tentativas de se matar, além das explosões 

violentas quando fazia uso de álcool. 

 Roberto aposentou-se pela condição clínica e é muito fechado. Gabriela acreditava que 

a perda de Fernando aproximou Roberto da família. O acidente aconteceu há cinco anos e 

Fernando deixou um filho, que hoje tem 6 anos de idade e é entendido pela família, como uma 

continuidade do irmão.  

 A paciente relatou que questionou muito Deus sobre tudo o que aconteceu. Descreveu 

que era tudo muito sem sentido e foi pega desprevenida, porque na quinta-feira falou por 

telefone com o irmão e no sábado ele já estava morto. Revelou ser espírita e atribuía que ter 

recebido carta psicografada do irmão lhe trouxe algum acalento. Gabriela descreveu que os 

aspectos presentes descritos na carta seriam possíveis identificar que eram de seu irmão.  

 Lamentou que a mãe se tornasse uma pessoa ranzinza e amarga e que nada mais surtia 

efeito para sua melhora, ressentia-se como se sua mãe (Maria) tivesse tido apenas um filho. 

Atribuía que a mãe se entregou e parecia desejar morrer para reencontrar o filho. 

 A morte de Fernando trouxe outras perdas secundárias: a família que era muito unida 

se reunia pouco e sempre faltava alguém: ou o irmão ou a mãe que se recusa a reunir-se, ou 

mesmo algum outro irmão, pois sempre algum deles tem que ficar com ela.  

 Depois do acidente, a filha mais velha de Gabriela, Helena, de 27 anos, passou a morar 

com a avó para não a deixar sozinha. Gabriela sofria por deixar a filha com sua mãe, pois 

acreditava que a menina era “vítima” de sua mãe e que tudo o que fazia Maria reclamava. 

Então, fala de seu conflito: se tirasse sua filha da casa da mãe a deixaria sozinha, entretanto, 

se deixasse Helena com a avó, sabia que a filha sofria também. Tentou por duas vezes retirá-

la de lá, em tal caso sua mãe a atacava dizendo que ia deixá-la sozinha. 

 Gabriela afirmou que o ano de 2012 (ano do acidente) era como se não tivesse 

existido: sua vida era uma antes e outra depois do ocorrido e, não conseguia se lembrar de 

nada que havia acontecido naquele ano. Acreditava que Fernando estava bem no plano 

espiritual. Sofria hoje, pelo estado de sua mãe e do irmão, que se mostrava forte, mas ficou 

extremamente frágil.  
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 Descrevia a mãe como uma pessoa alegre antes da perda, nunca foi carinhosa, mas 

sempre estava presente e, após o falecimento do filho, ficou cada vez mais calada e isolada, 

não se cuidava nem se alimentava direito. Gabriela parecia ter assumido um cuidado materno 

com sua mãe ao marcar seus exames e ao obrigá-la a ir ao médico e monitorar suas atividades.  

 Gabriela sofreu muito quando um primo faleceu atropelado no ano passado e sua mãe 

não foi capaz de oferecer apoio à tia. Quando seu irmão faleceu, a família toda acolheu e 

ajudou, mas a mãe pareceu não ter sido capaz de receber esse acolhimento e retribuí-lo.  

 Durante muito tempo, Gabriela evitou passar pelo local do acidente que era no 

caminho de sua faculdade. Quase desistiu do curso porque fazia um caminho bem mais longo 

para não passar pelo lugar, mas reconhecia que era uma forma de se enganar.  

 Atualmente, ainda sofre muito pela perda do irmão, apresenta momentos de choro que 

surgem espontaneamente e reconhece que está muito difícil viver, por isso interessou-se em 

participar da pesquisa, pois, às vezes, sentia que ia explodir.  

 Trabalhava em uma instituição de saúde e estava aguardando uma promoção da área 

da enfermagem. Cursou Ciências da Computação por sentir-se indecisa na escolha 

profissional e, no trabalho, ao observar a atuação da enfermagem, achou que poderia “ser uma 

boa”. Protelou, mas acabou concluindo o curso e agora esperava uma chance para atuar. 

 Sentia-se muito estressada no trabalho e tinha crises de labirintite, que foi atribuída ao 

estresse. O médico a encaminhou para psicoterapia, mas ela não aderiu.  

 Gabriela mora hoje com o irmão. Foi casada por três vezes, o primeiro marido se 

relacionou por 11 anos, teve duas filhas e o divórcio foi consensual. O segundo 

relacionamento, era um amigo de infância e resolveram tentar morar juntos. Para Gabriela, 

este segundo marido era o homem da sua vida. Após ser traída, sentiu que não iria suportar e 

acreditava, que influenciada por terceiros, optou pela separação. Entre idas e vindas, em razão 

de traições, decidiram terminar. Referiu que sofreu muito e enfrentou um processo depressivo, 

que tratou com psicoterapia e medicação.  O terceiro relacionamento considerava como 

sendo o único em que realmente foi cuidada e protegida, mas ele era muito explosivo e se 

autoagredia por ciúmes. Além de ser ciumento e controlador, a afastou de sua família.  

 Após a terceira separação, reaproximou-se do segundo marido. Considerava que este 

“mexia muito” (sic) com ela, mas estava muito confusa e tinha medo de voltarem em 

definitivo, pois temia ser traída novamente. 

 Gabriela se sentia sobrecarregada e responsável por cuidar de todos, por isso 

acreditava que sua mãe esperava que ela cuidasse de Roberto. Queixava-se do comportamento 

do irmão, que não admitia que ninguém o corrigisse ou advertisse. Continuava bebendo e 
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dirigindo e há dois anos, próximo de casa, capotou o carro da mãe. Entendia que ele sempre 

foi muito irresponsável e por cobrar sua responsabilidade, era chamada de “chata”. Era bem 

comum seu irmão ainda beber e dirigir e, segundo ela, não parecia ter aprendido com o 

acidente. Em momentos de tristeza, chegou a pensar “por que não foi Roberto no lugar de 

Fernando?”. 

 

6.6.2 Análise da entrevista – caso 6 Gabriela 

 

Afetivo-Relacional 

Referiu que a mãe sempre foi muito alegre, mas nunca foi carinhosa com os filhos. (fe/-). 

Gabriela assumiu os cuidados dos irmãos como se fossem seus filhos após a separação dos 

pais e, parecia disputar essa função com sua mãe, que por sua vez, tinha ciúmes. (fi e fe/-). 

Acreditava que sua separação afetou também os irmãos, principalmente Roberto que tinha na 

sua conjugalidade a estabilidade familiar. (fi/- culpa onipotente). 

Referiu ter enfrentado um quadro depressivo no passado, mas não conseguiu relacioná-lo a 

nenhum aspecto nem descrever o que estava relacionado a isso. (fi/- negação). 

Referiu que o ano do acidente não existiu, ela era uma pessoa antes e outra depois do 

acidente. (fd/cisão). 

Gabriela que recebeu a ligação telefônica comunicando o acidente e, desde então, evita 

atender telefone em sua casa. (fi/- trauma). 

O irmão falecido era referido como uma pessoa maravilhosa. (fd/idealização). 

Foi responsável por cuidar de seu irmão após acidente, por também administrar as crises 

suicidas dele e explosões quando faz uso de álcool. (fe/-). 

Ressentia-se de sua mãe, pois parecia que ela tivera apenas um filho, visto que se fechou e 

não investia mais na relação com seus outros filhos. (fe/- e fi/inveja).  

Gabriela parecia vivenciar uma relação indiscriminada com sua mãe, já que a morte de 

Fernando era sentida como a perda de um filho, pois mediante a separação dos pais, adotou 

para si que tinha que ser a responsável pelos irmãos. (fi/identificação projetiva maciça). 

Sentia-se sozinha porque a filha mais velha morava com a sua mãe e mais nova morava com o 

pai, por conta do trabalho. (fi e fe/-). 

Sentiu que perdeu as filhas após a morte do irmão. (fi e fe/-). 

Sentia-se fracassada enquanto mulher e atribuía isso às separações vivenciadas, por ter casado 

muito cedo e não ter sido capaz de sustentar as relações conjugais. (fi/-). 
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Sofreu muito com a traição de seu segundo marido e, por isso, se pudesse, voltaria com o 

primeiro marido, pois mesmo que não o amasse pelo menos não estaria sozinha. (fd/ fantasias 

onipotentes e compensatórias). 

O terceiro marido era muito protetivo, no entanto, acabou afastando-a de todos e esse 

relacionamento, com características possessivas, gerou grandes conflitos, especialmente por 

tratar-se de uma pessoa explosiva e que se autoagredia. (fe/-). 

Sentia-se arrependida por ter se divorciado deste segundo marido, pois estava sentindo-se 

isolada da família. (fi/culpa persecutória). 

Não contou no trabalho que está separada do terceiro marido por vergonha. (fi/d negação). 

Era ciumenta e isso gerava conflitos no relacionamento com o atual namorado. (fi/-). 

Sentia-se insegura por ser mais velha que o atual namorado. (fi/d insegurança, projeção). 

Possui carro, mas tem medo de dirigir e após ter batido o carro em um objeto parado, o medo 

se intensificou e não conseguiu mais dirigir o carro. (fi/- fobia de direção/trauma).  

Tentava treinar a direção, mas ainda ficava muita nervosa. (fi/- fantasias destrutivas). 

Tinha planos de trocar sua casa, pois não se sentia bem onde mora atualmente. (fi/+ planos). 

Toda tristeza que sentia atribuía à falta do irmão, falta das filhas e de estar sozinha. (fi/- medo 

de abandono). 

Sofria por morar sozinha e quando estava com as filhas, acabavam brigando. Com a mais 

nova, reclamava muito pelo seu vício em internet. (fi e fe/-). 

Queixou-se muito de sua mãe e de suas atitudes amargas, hostis e instáveis. (fi e fe/- e 

identificação projetiva). 

 

Produtivo 

Trabalha em um hospital e tem se sentido sobrecarregada em suas tarefas. (fe/-). 

Formou-se em Enfermagem e Sociologia, mas não consegue entrar para a área, está 

aguardando um resultado de uma seleção interna para atuar na enfermagem. (fe/+). 

Sentiu-se sobrecarregada no trabalho e, muitas vezes, foi atacada pelos pacientes e isso a 

desmotivava muito. (fe/- e fd projeção). 

Descrevia as dificuldades do trabalho em equipe e achava que a falta de compromisso do 

grupo levava os pacientes a serem hostis e agressivos com ela. (fe/- e fd/introjeção e 

projeção). 

Pareceu ter comportamentos impulsivos e irrefletidos: separação, deixar o carro no treino e 

agredir seu ex-marido quando soube da traição e etc. (fi/- acting out). 
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Não gostava de estar sozinha: sofria porque as filhas não moram com ela, estava solteira, e 

por seu irmão nem sempre estar em casa. (fi/- fantasias destrutivas). 

 

Sócio-cultural (S-C) 

A religião espírita pareceu oferecer um acalento diante de sua perda, após o recebimento da 

mensagem psicografada. (fe e fi/+). 

Às vezes sai com as amigas para ir ao cinema. (fe/+). 

Lamenta que não goste de sair sozinha e, às vezes, o namorado não quer sair com ela.   (fi e 

fe/-). 

 

Orgânico (Or) 

Sofria de gastrite e o médico a encaminhou para acompanhamento psicológico porque 

entendeu tratar-se de estresse, mas a paciente não aderiu. (fi e fe/-). 

A relação sexual com o segundo marido era considerada muito boa e prazerosa. (fi e fe/+). 

A relação sexual com o terceiro marido não era tão satisfatória. (fi e fe/-).  

Descreveu o sono como fragmentado e sofria de insônia frequente. (fi/-). 

 

 

Tabela 51 – Resultado da avaliação inicial do SISDAO – caso 6 Gabriela 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouquíssimo adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouco adequada. 

 

  O resultado do SISDAO (Tabela 51) de Gabriela (Caso 6) indica Adaptação 

Ineficaz Severa (2,0; Grau 4). A hipótese levantada foi de que a dificuldade de adaptação 

encontrada se deu em função do luto diante da perda do irmão, associada aos questionamentos 

de crise ligada ao seu próprio processo de desenvolvimento, como a saída das filhas de casa e 

os relacionamentos conjugais. O luto pelo irmão foi considerado complicado e adotado como 

situação-problema. 
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6.6.3 Teste das Relações Objetais – TRO – avaliação inicial – caso 6 - Gabriela 

 

Tabela 52 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO inicial – 

Caso 6 - Gabriela) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Um homem. Inexistente. Sombra, escuro, 

luz. 

A2 (2) Casal. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Um casal e um 

garçom. 

Mesa, cama, abajur, 

maçã. 

Inexistente. 

B3 (4) Mãe, pai e filho. Hall, quarto, escola.  Inexistente. 

AG (5) Espíritos. Inexistente. Sombra. 

B1 (6) Um homem. Casa, copa, cozinha, 

quarto, escadas. 

Inexistente. 

CG (7) Pessoas. Bairro. Inexistente. 

A3 (8) Três homens. Ponto de ônibus, 

ônibus. 

Inexistente. 

B2 (9) Moça e marido 

(irmão, tia, irmã). 

Cemitério, árvore, 

cova, exumação. 

Inexistente. 

BG (10) Pessoas. Igreja, missa. Inexistente. 

C2 (11) Moça. Quarto, casa. Inexistente. 

C1 (12) Mãe e filhos. Sala, cozinha, casa, 

comida. 

Inexistente. 

 

Tabela 53 – Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO inicial – caso 6 

Gabriela) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Solidão. Evitar a solidão. Angústia 

confusional,  

Cisão. 

A2 (2) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Angústia 

confusional, 

identificação 

projetiva, 

Escotomização. 

C3 (3) Destruição do 

Objeto. 

Reparar o objeto 

estragado. 

Negação, projeção, 

angústia 

confusional, 

reparação maníaca, 

defesas obsessivas. 

B3 (4) Separar o objeto 

bom do estragado. 

Proteger o bom 

objeto. 

Reparação 

maníaca.  

AG (5) Do aniquilamento. Evitar o 

aniquilamento. 

Escomotização, 

idealização,  

Reparação 

maníaca. 

B1 (6) Da solidão. Evitar a solidão.  Idealização, 

Defesas 
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Obsessivas, 

negação. 

CG (7) Da destruição. Evitar a destruição. Idealização, 

Projeção, cisão. 

A3 (8) Do aniquilamento. Evitar o 

aniquilamento. 

Projeção, cisão, 

reparação maníaca. 

B2 (9) Da perda. Evitar a perda. Identificação 

projetiva maciça, 

alucinação positiva, 

defesas obsessivas. 

BG (10) Do abandono. Evitar o abandono. Idealização, 

defesas obsessivas. 

C2 (11) Da solidão. Evitar a solidão. Identificação 

projetiva, 

alucinação 

negativa, negação. 

C1 (12) Da Solidão. Evitar a solidão. Defesas obsessivas, 

idealização, 

alucinação positiva. 

 

Tabela 54 – Síntese e posição – avaliação inicial do TRO – caso 6 Gabriela  

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) O ego, diante de situações inesperadas, demonstra medo 

de abandono e temor da solidão demonstra angústia 

confusional pela dificuldade em discriminar o eu e o 

não-eu. As ansiedades confusionais e persecutórias 

revelam uma realidade interna ameaçadora. 

Gliscocárica. 

A2 (2) O ego parece que, diante do medo de destruição do par, 

demonstra angústia confusional e revela dificuldades em 

lidar com a realidade. As defesas primitivas, novamente 

são lançadas diante do conflito. 

Esquizo-paranóide. 

C3 (3) Diante de situações de agressividade, o ego parece negar 

os sentimentos de raiva e, para não os contatar, tenta por 

meio da reparação maníaca, resolver o conflito. 

Esquizo-paranóide. 

B3 (4) Diante da situação conflitiva, o ego parece ter poucos 

recursos para o enfrentamento e, o tipo de vínculo é a 

contraparte agressiva de espiar e ser espiado (Ocampo & 

Arzeno, 1999). As ansiedades persecutórias estão 

presentes e como defesa há tentativas de reparação 

maníaca.  

Esquizo-paranóide. 

AG (5) A ansiedade persecutória parece ser intensa, visto que as 

figuras não são humanas, mas há espíritos (Rosa, 1995).  

Esquizo-paranóide. 

B1 (6) O ego demonstra ser capaz de entrar em contato com 

seus conteúdos internos, mas defende-se por meio da 

idealização e da negação (pelo sono, segundo Ocampo 

& Arzeno, 1999) e das defesas obsessivas. 

Esquizo-paranóide. 

CG (7) Os impulsos destrutivos parecem ameaçar o ego, que 

tem dificuldade em controlar a agressividade que se 

volta contra si mesma. As defesas de cisão, idealização 

Esquizo-paranóide. 
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e projeção são mecanismos utilizados para lidar com as 

ansiedades depressivas e a angústia de aniquilamento. 

A3 (8) Novamente as ansiedades persecutórias denunciam a 

presença de angústia de aniquilamento. O medo é 

projetado no outro por meio da cisão, mas há tentativas 

de reparação maníaca. 

Esquizo-paranóide. 

B2 (9) O ataque não é em relação ao par, mas sim ao próprio 

ego. A partir da identificação projetiva, o ego revive 

uma situação traumática como desdobramento do luto. 

Esquizo-paranóide. 

BG (10) O medo do abandono se mostra intenso e o ego, por 

meio de defesas obsessivas e de idealização, tenta 

enfrentar os conflitos de exclusão. As pessoas existentes 

parecem pouco envolvidas no processo de ajudar, sendo 

que a única forma de ajuda vem da possibilidade de 

“ajuda divina”. 

Esquizo-paranóide. 

C2 (11) A vivência do luto é projetada no abandono e na 

solidão. A culpa onipotente vivenciada parece impedir a 

reparação, revelando sentimentos de desamparo.  

Esquizo-paranóide 

com Tendência 

depressiva. 

C1 (12) Diante das fantasias de ser olhado, embora possibilitasse 

emergir seus conteúdos e fantasias orais, as relações são 

idealizadas e revelou dependência afetiva, ao incluir 

diversos outros personagens. O calor humano e vida se 

configuram em meio a relações idealizadas. 

Esquizo-paranóide. 

Branca 

(13) 

Os conteúdos mobilizados possibilitaram entrar em 

contato com seu sofrimento e suas fantasias. No entanto, 

as fantasias onipotentes e a idealização, em alguma 

medida, comprometem o contato com a realidade, o que 

gera intensa angústia e temor de sucumbir à dor. 

Esquizo-paranóide 

com tendência 

depressiva. 

 

 Os resultados deste primeiro TRO de Gabriela foram analisados de acordo com 

Ocampo e Arzeno (1999) e Rosa (1995). Em relação ao conteúdo humano (Tabela 52), 

destaca-se que, com exceção de AG, todas as figuras identificadas foram humanas, com 

detalhes de gênero, funções familiares ou outra característica que a identificasse na história. 

As personagens geralmente precisam ou recebem ajuda, o que indica certo grau de 

humanização e interação nas histórias (Ocampo & Arzeno, 1999). As ansiedades que 

prevalecem nas histórias são do tipo persecutória (A1, C3, B3, AG, B1, C7, A3, C2), 

enquanto que a depressiva aparece apenas em A2, B2 e Branca. Destaca-se que em C3 e em 

CG, a relação é de agressividade/hostilidade com a presença de manifestação acting out e, em 

AG, possivelmente pelo tema suscitado (luto), as figuras humanas dão lugar a espíritos, 

sugerindo distanciamento emocional por atribuir que se tratava de espíritos e não pessoas.  

 Diante da ansiedade provocada em B2 e C1, identifica-se a inclusão de outras 

personagens, geralmente filhos, como forma de aplacar a angústia mediante a perda e a 
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solidão. O medo da solidão se revela intenso em C2, visto que só é percebida uma figura, o 

que sugere que mesmo existindo figuras presentes, estas são omitidas, pois não podem ajudar.  

 O conteúdo de realidade esteve inexistente apenas em A1 e A2, no restante há uma 

descrição de detalhes sugerindo defesas obsessivas (C3, B1 e B2, BG e C1) ou de 

compensação oral (C1) para equilibrar os sentimentos, conforme sugere Ocampo & Arzeno 

(1999). 

 O contexto de realidade apareceu inexistente na maioria das pranchas, apenas em A1 e 

em AG foi retratado como sombra, escuro ou luz.  

 A respeito do Sistema Tensional Inconsciente Dominante (STID), conforme propõe 

Rosa (1995) pode-se observar na Tabela 53, que o medo da solidão/abandono predominou 

(A1, B1, BG, C2 e C1), verificou-se a presença de medo da destruição do objeto (A2, C3 e 

CG), do aniquilamento (AG e A3), de perda (B2) e de separar o bom objeto do estragado 

(B3). Os desejos foram respectivamente de evitar a solidão, reparar o objeto estragado, evitar 

o aniquilamento, evitar a perda e proteger o objeto bom.  

 Os mecanismos de defesa identificados foram predominantemente característicos da 

posição esquizo-paranóide (Klein, 1952/1991). De acordo com os resultados apontados na 

Tabela 43, observa-se que esta separação entre o seio bom e mau sugere que o ego também 

está cindido e, por isso, as relações de objeto são parciais: o seio bom é o protótipo da 

bondade e responsável por todas as gratificações e o seio mau, protótipo da persecutoriedade e 

das privações. Uma das formas de se defender contra o medo sentido pelos ataques dos 

perseguidores é a escotomização, que é a negação da realidade psíquica, que provoca intensa 

restrição dos mecanismos de projeção e introjeção (Klein, 1935/1996). As defesas utilizadas 

neste caso são as predominantemente desta posição e além da escotomização, observam-se 

cisão, identificação projetiva maciça, negação, idealização, alucinação positiva e negativa.  

As defesas maníacas também aparecem e Klein (1935/1996) considera que mobilizá-

las tem o intuito de aniquilar os objetos perseguidores, nas tentativas de controlar e dominar 

os maus objetos a partir do pavor que se tem deles. Outras defesas também surgem como 

defesas obsessivas e reparação maníaca.  

Destaca-se ainda que, em A1, a defesa atribuída é a angústia confusional que denuncia 

a posição gliscocárica, sugerindo não haver discriminação entre o eu e o não eu, fusão de 

diferentes componentes ou identificações de diversas experiências, fusão ainda dos objetos 

bons e maus e de diferentes fases do desenvolvimento da personalidade, sendo as fusões 

atribuídas à parte psicótica da personalidade, como organização mais arcaica e intensamente 

regredida (Bleger, 1988; Rosa, 1995). 
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Apenas em C2, observou-se uma tendência à posição depressiva, pois o ego foi capaz 

de entrar em contato com o luto e com a culpa onipotente vivenciada. Embora não tenha sido 

possível alcançar a posição depressiva, observa-se um avanço importante com a diminuição 

da negação e uma tentativa de introjetar o objeto inteiro, possibilitando compreender o estrago 

de seu sadismo e de seu canibalismo e, desta forma, pelo sofrimento buscar repará-lo (Klein, 

1935/1996).  

Nas histórias de um personagem A1, B1 e C1 podemos observar que apenas em C1 há 

inclusão de personagens, conforme citado anteriormente. Em A1, as fantasias de solidão 

remetem a situações regredidas e ameaçadoras e, neste caso, o ego parece fazer uso das 

defesas mais primitivas. Associando este resultado com a lâmina Branca, de acordo com 

Ocampo e Arzeno (1999), se houver progressão, o ego manifestaria elaboração das ansiedades 

e na Branca, em branco apareceriam preocupações com o futuro e melhor grau de adaptação, 

no entanto, observa-se que ainda há evidências de regressão, visto que a preocupação é com o 

passado e, com pouca perspectiva de lidar com as angústias.  

 Em B1, a dificuldade de entrar em contato consigo mesma denota ser relevante, visto 

que a personagem, embora entre no quarto, é para dormir e descansar, o que sugere evitar o 

contato com o que está dentro, o que pode ser compreendido como um prognóstico 

desfavorável para um futuro tratamento (Ocampo & Arzeno, 1999). Em C1, a angústia de 

estar sozinho, de olhar e ser olhado parece intensamente ameaçadora e desta forma, são 

acrescidos outros personagens como forma de aplacá-la. Em ambas as situações, a idealização 

remete a um mundo perfeito, o que aumenta ainda mais a severidade do superego (Klein, 

1935/1996). 

 Nas situações de par (A2, B2 e C2) observam-se inconstâncias. Em A2, embora seja 

identificado um par, trata-se de uma situação de ruptura associada a uma intensa angústia 

confusional, sugerindo que, embora o conflito tenha sido explicitado, a maneira encontrada 

para solução indica inadaptação. Em B2 as fantasias evidenciadas foram de separação e 

associadas a um dado de realidade, que foi a exumação do corpo do irmão. A angústia sentida 

pareceu tão intensa que foram acrescidos outros personagens. Em C2, o segundo personagem 

foi negado e as fantasias de abandono e solidão se intensificaram. Como esta prancha sugere 

fantasias de perda e de elaboração do luto, considera-se que neste caso a morte foi negada, 

visto que não foi vista a pessoa que está dentro, o que corrobora a dificuldade de elaboração 

do luto, também encontrada em B2.  

Nas pranchas de três personagens (A3, B3 e C3) o conteúdo humano foi adequado. 

Embora a temática do luto tenha sido negada em A3, é considerado adequado que nesta 
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prancha a expressão do sadismo seja maior que nas outras histórias, o que parece ocorrer, pois 

diante da expressão sádica, há tentativas de reparação, embora estas sejam maníacas. Em B3, 

há a percepção do triângulo e de um terceiro excluído da relação, mas a figura adulta feminina 

(a mãe) é que está excluída, o que sugere inadaptação nesta prancha. Em C3, não houve a 

percepção esperada de uma das figuras como feminina, o que sugere que a percepção do 

triângulo seria extremamente conflitiva. A percepção inicial da cama, ocupando o lugar da 

mesa (num ato falho, corrigido depois) sugere distorção observada em protocolo de psicóticos 

(Ocampo & Arzeno, 1999). 

Nas situações de Grupo AG, BG e CG, destaca-se que em AG não houve elaboração 

melancólica ou depressiva conforme esperado, embora se perceba um lamento, há uma 

angústia confusional e a identificação de espíritos, o que denuncia o grau de conflito diante da 

desumanização das figuras. Em BG, aparecem fantasias de solidão em meio ao grupo e a 

identificação projetiva maciça. A personagem deseja ajuda diante de seu sofrimento, que virá 

de Deus ou por meio de situações mágicas e onipotentes.  

Nas pranchas nas quais são suscitados temas como luto, morte, separação e doenças 

(A3, AG, C2 e BG) observam-se dificuldades importantes, repletas de ansiedades 

persecutórias e de negação dos conflitos. Em AG, as figuras não são humanas e sugere 

elaboração maníaca, da mesma forma em BG, na qual a única possibilidade de ajuda vem de 

Deus. Em C2, as ansiedades persecutórias e o medo do abandono estão acentuados e em C2, 

sendo possível apenas em A3 tentativas de reparação maníaca.  

Na prancha Branca observa-se que, embora não houve possibilidade de se observar o 

futuro, o contato com a perda foi possível, no entanto a angústia provocada foi intensa e, 

dessa forma, ainda que se experimentasse a ansiedade depressiva, as defesas de idealização e 

as fantasias onipotentes não possibilitam a elaboração da angústia depressiva.  

 

6.6.4 Síntese PBO – caso 6 Gabriela 

 

Tabela 55 – Síntese da PBO – caso 6 Gabriela 

Sessão Conteúdo 

1ª.  Iniciou seu relato abordando as dificuldades no trabalho, problemas na 

gerência e, por isso, “se deu” folga para resolver algumas coisas.  

Descreveu que a semana foi muito triste e, no último sábado, por ter sido 

seu aniversário, sentiu muita falta do irmão Fernando. Contou que o 

namorado, com as filhas e irmãos prepararam uma festa surpresa e que 
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ficou contente, mas como sempre sua mãe não compareceu.  

Comentou que os problemas do namorado com a filha dele, o tem deixado 

muito chateado e, que muitas vezes brigam por “bobeira”. Ambos se 

irritam, brigam um com outro, mas depois acabam se desculpando e ela o 

perdoa. 

Por outro lado, referiu que é um mês muito difícil para ela porque sempre 

no dia de seu aniversário, Fernando fazia questão de ir a sua casa, a beijava 

e a abraçava, era muito festeiro. Como era a irmã mais velha e Fernando, o 

mais novo, ela sentia-se “muito” mãe dele.  

Relatou que queria dormir e, ao acordar, esquecer que tudo (o acidente) 

isso aconteceu, sofria também porque via que toda sua família sofria com a 

falta, principalmente a mãe que se isola. 

O contato afetivo era muito difícil entre ela e Roberto. Com sua mãe 

também era muito difícil a troca afetiva, Gabriela queria abraçar sua mãe, 

mas não conseguia. O afeto sempre era facilitado por Fernando. Retomava 

todos os fatos do acidente e se culpava, acreditando que poderia ter feito 

algo para salvá-lo e sofreu por ter que dar a notícia à sua mãe. 

2ª.  Parecia aborrecida, dizia não querer falar nada por estar se sentindo triste. 

Descreveu que pensou muito no irmão e isso a entristeceu muito. 

Conversou com a tia que perdeu o filho há um ano e, identificava-se 

projetivamente com a mesma, pelo sofrimento e pela culpa onipotente que 

sentia. 

Queixava-se que era muito difícil conviver com o filho de Fernando, e que 

era mais uma coisa para se chatear, pois parecia que a mãe do menino o 

impedia de vir, em função dos conflitos familiares. Descreve que o 

sobrinho tem muitas atitudes parecidas com o irmão falecido. O sobrinho 

tem seis anos e, com certa frequência afirmava ter visto o pai, conversado 

com o pai e isso mobilizava intensamente Gabriela. O irmão também 

gravou um áudio dizendo que amava o filho, ninguém sabia dizer o porquê, 

mas atribuem como algo de natureza premonitória ou espiritual. 

Sofria também por Roberto ter sido responsável pelo acidente e temia que 

ele fizesse algo contra si. A morte de Fernando havia se tornado um 

assunto a ser evitado. 
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3ª.  Relatou a premiação recebida pela filha mais nova na universidade e 

pareceu desfrutar de sua companhia e marcou de ir ao cinema com ela.  

Discutiu sobre os problemas no ambiente de trabalho, os vícios no setor e 

as mudanças nas políticas de saúde com impacto em seu setor de atuação, a 

desmotivação e os cortes de verbas na área. Esse impacto também refletia 

diretamente em sua expectativa de transferência.  

Ficou bem mobilizada porque Roberto saiu de casa, com seu carro, não 

avisou para onde foi e, por ela ter assistido uma reportagem sobre 

violência, perdeu o sono e teve muito medo da história se repetir com seu 

irmão, já que ele costuma ter comportamentos de risco e já colidiu de carro 

outras vezes. 

Foram interpretadas as fantasias onipotentes de Gabriela e a sobrecarga que 

acaba assumindo, tomando para si todos os problemas e tentando resolver a 

todos, além da culpa pela morte de Fernando, que acabam por boicotar seu 

tempo com o namorado. 

Reconheceu que o irmão também precisava de ajuda devido ao seu 

comportamento explosivo, impulsivo e violento.  

4ª. Gabriela abordou um evento em família no qual, novamente, sua mãe não 

compareceu e ela interpretou que sua mãe faz represália aos outros filhos, 

como se não tivessem sofrendo pela morte de Fernando. Os irmãos 

conseguiram conversar a respeito de Fernando falando da saudade, do luto 

e da ausência da mãe. 

Entretanto, não conseguem confrontar a mãe. Relembrou a missa de um 

ano de morte e o recebimento da mensagem psicografada atribuída ao 

irmão.  

Foram interpretadas para Gabriela a perda de Fernando e as consequências 

do ocorrido: o adoecimento da mãe, as crises do irmão, a ruptura do 

vínculo familiar e a dificuldade de falarem sobre o luto com evidência da 

realidade. 

Gabriela relatou a ansiedade frente aos conflitos familiares e afetivos, bem 

como as dificuldades no relacionamento e o impacto em sua autoestima. 

5ª. Descreveu as brigas com o atual namorado e o contato com o ex-marido, 

que, segundo ela, como ainda tem acertos financeiros, mantem contatos 
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mais frequentes. Referiu que sua carência a deixou mais sensibilizada, 

principalmente após o contato com o ex-marido, a ponto de quase se 

arrepender de ter se separado dele, pois embora ele fosse muito cuidadoso, 

chegava a sufocá-la.  

Foi possível discutir o quanto os relacionamentos íntimos de Gabriela com 

seus parceiros estavam fragmentados e cindidos, frente aos quais ela 

buscava relações idealizadas. 

Reconheceu que a ligação afetiva com o ex-marido preenchia um espaço 

que hoje sente muita falta e que acreditava ter mantido este terceiro 

casamento por conveniência. Houve tentativas de integração destes 

parceiros e de seu ego, uma vez que reconhecia não ser possível ter a parte 

agradável de um com a parte boa de outro. Reconhecia suas dificuldades 

em lidar com a realidade, visto que em seu trabalho não conseguiu contar 

que estavam separados, mesmo as pessoas perguntando por ele.  

6ª. Relatou estar confusa e permaneceu calada no início da sessão.  

No dia seguinte seria aniversário de seu irmão, Roberto, e estavam 

organizando uma festa, mas estava muito chateada, pois acreditava que ele 

era muito imaturo e irresponsável. Recebeu inúmeras ligações de uma ex-

namorada dele pedindo ajuda para Gabriela, devido ao seu comportamento 

explosivo. 

Novamente, Gabriela absorvia os problemas dos outros e acreditava ser 

responsável por resolvê-los, embora estivesse com muita raiva de Roberto.  

7ª.  Os conflitos entre a ex-namorada e seu irmão fizeram com que Gabriela e 

as irmãs se organizassem de diversas formas, para evitar que Roberto se 

machucasse ou machucasse alguém. Essa superproteção foi discutida, além 

das fantasias do comportamento de risco de seu irmão, desde sua 

adolescência.  

8ª.  Descreveu problemas no trabalho e os problemas do namorado com a filha. 

Relatou os conflitos com a filha decorrentes de sua superproteção e da 

culpa por sentir-se sozinha. Sentia-se angustiada por estar sozinha, por não 

ter um parceiro como desejava, não estar satisfeita no trabalho e impotente 

em não conseguir dirigir. Chorou muito a respeito e pareceu ter 

dificuldades para se reconhecer no meio destas queixas.  
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O terceiro marido (que era muito ciumento) parecia estar idealizado e, 

dessa maneira, atacava os familiares de que apenas o ex-marido cuidava 

dela de fato. 

Estava passando os dias na casa do namorado, oferecendo apoio, mas 

demonstrou que gostaria de reciprocidade da parte dele, uma vez que não 

se sentia valorizada nem como amiga nem como mulher. A frustração 

enquanto mulher parecia a mais dolorosa.  

Teve um insight de que se sentia dependente, reconhecia que a opinião das 

pessoas era muito importante para ela. Estes aspectos foram discutidos.  

Gabriela sentia-se abandonada por todos (pelo irmão falecido, pelos 

companheiros e filhas) e estava mobilizada diante do aniversário do 

acidente, que ocorreria na próxima semana. Aumentada pelas condutas de 

Roberto, que parecia utilizar-se de paliativos nocivos, diante das próprias 

dificuldades. 

Reconheceu que foi responsável em manter a família unida por muitos anos 

e resolver o problema de todos: sentiu-se abusada, mas reconhecia que ela 

mesma permitiu todo esse abuso. Demonstrava que tudo que era bom foi 

retirado e, agora não podia mais confiar no mundo. 

Apesar de toda a mobilização, foi possível discutir que ela poderia ser a 

primeira pessoa para cuidar de si. Foi possível resgatar a necessidade do 

investimento em si e o amor próprio.  

9ª.  Parecia mais introspectiva frente ao aniversário de 5 anos do acidente e 

morte de Fernando e 10 dias depois seu aniversário. Gabriela teve iniciativa 

de fazer uma homenagem religiosa em família. Relatou que sonhou com 

ele, mas que não ficou triste e sim, saudosa. Referiu que a dor diminuiu, 

embora ainda seja muito intensa, mas reconheceu que a religião e a 

psicoterapia a ajudaram nesse processo, bem como se lembrar de como ele 

era alegre e feliz. A saudade ainda era intensa e referia à falta de beijar, 

abraçar, conversar e dar bronca. Abordou na sessão fotos da família e um 

vídeo feito em homenagem a ele e, que hoje consegue falar, ver fotos e 

vídeos sobre ele.  

Reiterou sobre as perdas decorrentes do acidente e morte. Parecia 

ambivalente o resgate às relações distanciadas (mãe, filhas e etc) refletidas 



201 
 

em uma atitude superprotetora, que parecia dificultar a autonomia.  

Reconhecia que seus conselhos como mãe estimulavam a autonomia e a 

independência das filhas, contrastava com seu desejo e dependência afetiva 

de um parceiro.  

Foi capaz de ter uma conversa importante com o namorado acerca das 

dificuldades em progredirem para um relacionamento mais sério.  

As capacidades de amar e tolerar que o mundo e os outros não são como 

imaginamos foram interpretadas, bem como as tentativas de controle, que 

falseiam a ideia do amor como posse.  

10ª.  Pareceu certa evolução com o namorado, não estão brigando e ele parece 

mais acessível.  

Por ser o 5º ano após a morte, referiu que não dormiu bem, teve pesadelos e 

acordava no meio da noite. Desejou abraçar Roberto, mas não conseguiu e 

reconhecia que se para ela era difícil, imaginava que para ele a dificuldade 

era maior, porque era ele quem estava dirigindo. Não conseguiu falar 

pessoalmente, mas conseguiu enviar uma mensagem. Reuniu-se com a mãe 

e ofereceu companhia para irem ao cemitério.   

Reviveu todo processo do acidente, o momento que recebeu a notícia e o 

momento de dar a notícia à sua mãe, reconhecer o corpo e providenciar o 

velório e o processo de exumação. Discutiu-se que a dor era um processo 

individual, as fantasias e os temores de esquecimento, a fazia estar mais 

orientada para a dor da perda, tendo dificuldades em retomar os vínculos. 

Gabriela reconheceu que tem evoluído, por olhar a saudade e viver “seu” 

luto, para não viver “de” luto.  

Discutiu-se as projeções e o quanto as dificuldades em falar sobre a perda 

estavam ligadas ao fato do irmão ser o responsável pelo acidente.  

11ª.  Contou sobre a homenagem da família a Fernando e a emoção sentida por 

todos. Foi capaz de tolerar as ações e queixas da mãe sem entendê-las 

como pessoal. A emoção sentida possibilitou a Gabriela nomear os seus 

sentimentos e pareceu auxiliar os presentes.  

Gabriela, pela primeira vez, descreveu que se sente culpada, além de achar 

que deveria ter ligado para eles a noite, para que voltassem da balada com 

cuidado, revelou que naquele dia pediu um atestado para o médico para 



202 
 

justificar a falta de Roberto no trabalho. Por isso, Gabriela não se perdoava 

e sentia-se muito culpada, pois, na sua cabeça, se não fosse o atestado, seu 

irmão não teria ido para a festa e o acidente não teria acontecido.  

Considerou que se seu irmão era um assassino e ela era “co-assassina”.  

Discutimos o quanto foi importante Gabriela trazer esse assunto e o quanto 

que no luto se busca um culpado. Apontou-se que sua responsabilidade no 

atestado estava no aspecto moral e ético, mas que não era uma autorização 

para que dirigissem sob efeito do álcool ou com sono.  

Foi possível discutir sua culpa, suas fantasias destrutivas e de 

aniquilamento e as tentativas de integrar a si e aos outros, como Roberto. 

12ª. Retomada a situação da culpa que Gabriela descreve que evita, pois é como 

se apontasse para si a própria culpa.  

Discutiu-se que o autoboicote parecia um movimento de se punir pela culpa 

sentida, ao merecer ficar sozinha. Gabriela também assumiu para si a culpa 

e as dores dos outros.  

Conseguiu diluir a culpa em sua parcela da responsabilidade, de seu irmão 

Roberto que dirigia e pediu o atestado, e também de Fernando que aceitou 

entregar a direção para o irmão que havia bebido e estava com sono.  

Reaparecem a autocobrança extrema e os sentimentos de fracasso.  

Na missa de 5 anos, o padre abordou sobre o perdão, pareceu uma reedição 

do discutido em terapia e, isso gerou reflexão.  

A avaliação de Gabriela foi de que passou a ver a ausência de outra 

maneira, a morte ainda é difícil e entendia que ainda se culpava.  

Sentiu-se acolhida na terapia e entendeu que esse processo não era só para 

falar de Fernando, mas para ela como um todo, o que sugeria estar um 

pouco mais integrada e projetando menos suas dificuldades.  

Reconhecia que o mundo não era como imaginava e associado ao medo do 

abandono, Gabriela ficava pensando sempre no “Se”. Entendia que podia 

fazer coisas por si ao pensar no que queria, embora ainda se sentisse 

confusa. Discutiu-se que escolher também é perder e ninguém possui tudo. 

Foi indicado dar continuidade ao processo psicoterápico.  
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6.6.5 Teste das Relações objetais – TRO – avaliação final – caso 6 Gabriela 

 

 A seguir será apresentada a avaliação do segundo TRO de Gabriela, realizado ao final 

do processo da PBO. 

 

Tabela 56 – Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade (TRO final – 

Caso 6 - Gabriela) 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de 

Realidade  

Contexto de 

Realidade  

A1 (1) Um homem. Lago, rio, casa, céu. Noite, sombra. 

A2 (2) Casal. Inexistente. Inexistente. 

C3 (3) Dois homens e um 

garçom. 

Barzinho, reunião, 

café, bebida, 

negócio. 

Inexistente. 

B3 (4) Pai, mãe e filho. Porta, casa, canto. Inexistente. 

AG (5) Grupo de pinguins. Polo Norte. Vento, tempestade 

e neve. 

B1 (6) Moça e namorado. Gato, porta, quarto, 

cozinha, café, 

escadas, bolsa. 

Inexistente. 

CG (7) Amigos (Multidão) e 

Banda Capital Inicial 

(vocalista). 

Rock in Rio. Inexistente. 

A3 (8) Um rapaz e dois 

policiais. 

Rua, ônibus, São 

Paulo. 

Inexistente. 

B2 (9) Casal e dono do 

hotel. 

Hotel, árvore 

frutífera (maçã), 

viagem. 

Inexistente. 

BG (10) Pessoas (moça e 

mais três amigas) 

Porta de um 

restaurante.  

Inexistente. 

C2 (11) Três pessoas (pai, 

mãe e filho). 

Casa, lar, cozinha, 

carro. 

Inexistente. 

C1 (12) Moça. Casa, cozinha, 

janela, vidros. 

Inexistente. 

 

Tabela 57 - Sistema tensional inconsciente dominante – STID (TRO final – Caso 6 Gabriela) 

Lâmina Medos Desejos Defesas 

A1 (1) Medo do 

aniquilamento. 

Proteger o self bom 

do aniquilamento. 

Idealização, triunfo 

onipotente. 

A2 (2) Da Destruição do 

par. 

Manter o par unido. Idealização, triunfo 

onipotente, 

negação, defesas 

maníacas. 

C3 (3) Da perda. Reparar o objeto 

estragado. 

Reparação, 

controle 

onipotente, defesas 

obsessivas. 

B3 (4) Da perda. Reparar o objeto Reparação, 
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estragado. controle 

onipotente, defesas 

obsessivas. 

AG (5) Do aniquilamento. Evitar o 

aniquilamento. 

Reparação, 

controle e triunfo 

onipotente, defesas 

obsessivas. 

B1 (6) Do aniquilamento. Proteger o self do 

aniquilamento. 

Alucinação 

positiva, divisão, 

idealização, 

reparação maníaca. 

CG (7) Inveja do objeto 

bom. 

Proteger o self bom 

do objeto estragado. 

Defesas maníacas, 

idealização, 

escotomização. 

A3 (8) Da perda. Evitar a perda. Tentativas de 

reparação, 

racionalização. 

B2 (9) Da destruição do 

par. 

Manter o par unido. Idealização, 

reparação maníaca 

e triunfo 

onipotente. 

BG (10) Rejeição do grupo. Aceitação do grupo. racionaliza, 

tentativas de 

reparação. 

C2 (11) Da perda. Evitar a perda. Alucinação 

positiva, Defesas 

obsessivas, 

idealização, 

Triunfo maníaco e 

escotomização. 

C1 (12) Perda do objeto. Fazer reparação no 

objeto. 

Defesas obsessivas, 

racionalização, 

idealização, 

negação. 

 

Tabela 58 – Síntese e posição – avaliação final do TRO – Caso 6 Gabriela 

Lâmina Síntese  Posição 

A1 (1) O ego demonstrou ser capaz de entrar em contato 

com os conflitos, embora ainda de forma idealizada, 

o desejo de triunfar, a esperança e os planos 

indicam possibilidades de enfrentamento. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

A2 (2) Diante do medo da destruição do par, novamente o 

ego faz uso de idealização para o enfrentamento dos 

conflitos. As defesas maníacas e as fantasias 

onipotentes mostram-se intensificadas. 

Esquizo-

paranóide. 

C3 (3) A situação de perda e ataque é vivenciada, mas não 

é percebida como tão ameaçadora e, neste caso, as 

tentativas de reparação são favorecidas. Há 

presença de fantasias orais. 

Depressiva. 
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B3 (4) A relação triangular pode ser observada, visto que 

há um que observa, porém, as posições estão bem 

demarcadas e há possibilidade de diferenciação dos 

personagens, o que sugere que o ego demonstra 

recursos para enfrentar as dificuldades. 

Depressiva. 

AG (5) A culpa depressiva possibilita o movimento de 

saída de um lugar inóspito à procura de 

sobrevivência. Embora o temor diante do 

aniquilamento seja grande, estar apoiada pelo 

grupo, possibilita a crença e a esperança de triunfo. 

Esquipo-

paranóide com 

Tendência 

Depressiva. 

B1 (6) Diante do medo da invasão, a necessidade de ter 

alguém para ajudar-lhe denuncia o medo da solidão 

e da destruição juntos. As defesas obsessivas e a 

idealização, além das fantasias de gratificação orais, 

são formas para lidar com a angústia provocada. 

Esquizo-

paranóide. 

CG (7) Diante de situações de autoridade e de temor do 

aniquilamento, há a negação destes aspectos e por 

meio de defesas maníacas, o ego busca recursos 

para lidar com a inveja do bom objeto, ao tentar 

desfrutar dele, sem destruí-lo. 

Esquizo-

paranóide. 

A3 (8) As fantasias de perda do bom objeto e separação 

foram percebidas, mas não pareceram paralisantes. 

O ego é capaz de buscar recursos para enfrentar e, 

sentir-se sozinho, não parece tão assustador. As 

tentativas de reparação se tornam possíveis. 

Depressiva. 

B2 (9) O desejo em manter o par unido, revela um terceiro 

protetor que viabiliza e favorece o par (Ocampo & 

Arzeno, 1995). A visualização de um par adulto 

sugere que a relação terapeuta-paciente se mostra 

favorável. 

Depressiva. 

BG (10) A perspectiva de alta pareceu menos ameaçadora, 

visto que foi possível desfrutar do encontro e da 

relação, mas também era necessário retomar as 

atividades do dia-a-dia. O ego parece ser capaz de 

reparar e confiar num mundo menos ameaçador. 

Depressiva. 

C2 (11) O ego revela negar a realidade interna e evita o 

confronto com o luto. Embora a negação e a 

idealização estejam presentes, como as figuras que 

estão na história são inseridas para cuidar e 

demonstrar afeto e a casa na história está sendo 

cuidada, indicando bom prognóstico. 

Esquizo-

paranóide com 

tendência 

depressiva. 

C1 (12) As fantasias de ordem e de limpeza parecem 

maneiras de buscar reparar o que estava estragado. 

A relação “olhar e ser olhado” parece ser possível e 

neste momento a reparação e a gratidão são 

vivenciadas. 

Depressiva. 

Branca (13) Diante da separação na relação transferencial em 

função da alta, o ego parece encontrar que os 

recursos que possui são possíveis para enfrentar o 

que virá após a separação. Há indicativos de 

Depressiva. 
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tentativas de integração egoica ao reconhecer que é 

possível lidar com as adversidades da vida.  

 

 De acordo com os pressupostos de Ocampo e Arzeno (1999) e Rosa (1995), nesta 

segunda avaliação de Gabriela, pode-se observar que em relação ao conteúdo humano (Tabela 

56), com exceção de AG, foram identificadas figuras humanas. Geralmente identifica-se uma 

relação de intimidade, parentesco ou ajuda nas histórias. Em AG, observa-se certo grau de 

desumanização ao identificar como personagens pinguins, no entanto, o grupo se ocupa da 

perda e da necessidade de juntos enfrentarem os desafios de um ambiente hostil e repleto de 

perigos. Há tentativas de elaborar a perda, porém esta não se dá por completo, visto que as 

ansiedades persecutórias e depressivas se misturam. Houve inclusão de personagens (B1, B2 e 

C2) e em todos os casos, as figuras acrescentadas vieram para auxiliar e cuidar.  

 O conteúdo de realidade foi inexistente em A2. No restante, houve a presença de 

defesas obsessivas com conteúdos orais (C3, B2, BG, C2 e C1). Em relação ao contexto de 

realidade, a maioria foi inexistente, tendo ocorrido apenas em A1 (noite e sombra) e AG 

(vento, tempestade e neve) indicando um ambiente percebido como hostil.  

 Os medos identificados na análise do Sistema Tensional Inconsciente Dominante 

(STID) proposto por Rosa (1995), e identificados na Tabela 57 foram da perda (C3, B3, A3, 

C2 e C1), do aniquilamento (A1, AG, B1), destruição do par (A2, B2), inveja (C3) e rejeição 

do grupo (BG). Os desejos foram respectivamente evitar a perda, evitar o aniquilamento, 

manter o par unido, proteger o self bom do aniquilamento e rejeição.  

 As defesas identificadas foram a idealização, negação, defesas maníacas, cisão, 

escotomização e alucinação positiva típicas da posição esquizo-paranóide, pode-se observar 

que houve também defesas mais elaboradas e adaptativas como tentativas de reparação, 

defesas obsessivas e triunfo e racionalização e reparação em histórias com tendência à posição 

depressiva e de elaboração desta posição (Tabela 58).  

 Nas histórias de um personagem (A1, B1 e C1), apenas em B1 foi acrescentada uma 

pessoa. Nesta prancha que propõe ao indivíduo reconhecer-se sozinho, em um ambiente frio, 

hostil e sem calor, a paciente incluiu uma pessoa (namorado) cuja finalidade é para ajudar. 

Em A1, a solidão é suportada pelo personagem que é capaz de, num momento de 

introspecção, refletir sobre sua condição atual e planos de futuro, o que segundo Ocampo e 

Arzeno (1999), se o paciente é capaz de olhar para dentro e mantiver contato com o que está 

fora, se enriquece e se fortalece. Em C1, é possível observar que, embora sejam observadas 

defesas obsessivas porque a figura na história vem para limpar, o que sugere controle típico 
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de fantasias anais, há um cuidado na história em que se desfruta do amor recebido e ser grata 

por isso.  

 Nas pranchas em que se esperam dois personagens (A2, B2 e C2), apenas em A2 foi 

mantido o número sugerido de figuras. Em A2, a fantasia de destruição do par, acaba 

suscitando defesas de idealização, triunfo onipotente e defesas maníacas frente ao conflito, o 

que sugerem dificuldades para entrar em contato com o mesmo. Em B2, a relação do par é 

protegida e viabilizada por um terceiro, que de acordo com Ocampo e Arzeno (1999) sugere 

que a relação terapeuta e paciente é favorável. Em C2, identifica-se a negação do luto 

proposto na história e são acrescentadas personagens e as defesas de idealização, bem como 

as fantasias orais, indicam presença de conflito, porém as figuras incluídas vêm para cuidar, o 

que sugere bom prognóstico.  

 Em A3, B3 e C3, foram identificadas as três personagens. Em A3, foi possível entrar 

em contato com a perda (ou risco de perda) e com a solidão imposta por estar num ambiente 

diferente e de certa forma hostil, no entanto, a possibilidade de receber ajuda e reconhecer que 

mesmo sozinho é necessário seguir adiante, sugerem tentativas de reparação. Em B3, é 

possível suportar a relação triangular e também certa hierarquia e discriminação entre as 

figuras, bem como recursos para enfrentar o conflito. Em C3, observam-se três figuras 

masculinas, no lugar de pelo menos uma feminina. Nesta história, os impulsos destrutivos e 

agressivos são observados, porém denota ser altamente conflitivo enfrentar a situação 

triangular e, desta feita, converte-se as pessoas em figuras do mesmo sexo (Ocampo & 

Arzeno, 1999), mas o ego é capaz de fazer tentativas de reparação frente à manifestação de 

agressividade.  

 As situações de grupo revelam que em todas as situações há a possibilidade de troca e 

de ajuda mútua. Apenas em AG, as figuras observadas estão desumanizadas, pois foram 

observados pinguins, no entanto, destaca-se que o ambiente hostil mobiliza aspectos 

destruídos e reparadores. Em BG, a vivência no grupo possibilita um reencontro de amigos, 

no qual o ego é capaz de desfrutar da companhia das pessoas. Ao ir embora, é capaz de sentir-

se agradecido pelo encontro, o que sugere que diante da alta, é capaz de desfrutar do que 

vivenciou e não teme o estar fora. Em CG, embora a história esteja idealizada, são vistas 

figuras humanas de ambos os lados e parece haver uma interação entre elas em que participam 

juntas e há trocas (são um grupo de amigos num show de rock), mesmo diante de diferenças 

hierárquicas. Destaca-se que há presença de inveja do bom objeto e o ego parece ser capaz de 

desfrutar do objeto inveja sem tentar destruí-lo. 
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 Nas pranchas cujo tema é a morte, luto, separação e perda (A3, AG, BG e C2) 

podemos observar que há tentativas de reparação. Em A3, as fantasias de perda estão 

presentes, mas o ego parece ser capaz de buscar recursos para enfrentá-las. Em AG, embora 

não apresente figuras humanas, o que sugere conflito na temática, há tentativas de culpa 

depressiva e possibilita união para buscar condições melhores. Em BG, a perspectiva de alta 

pareceu menos ameaçadora e verificou-se confiança no mundo e capacidade de fruir. Por fim, 

em C2, embora houvesse negação da temática do luto, as figuras incluídas são amorosas e 

vem para cuidar, o que sugere maior confiança no amor.  

 Na prancha Branca, ainda que se note uma história idealizada e uma identificação 

projetiva maciça, é possível observar tentativas de integrar dor e planos, além de confiança no 

mundo externo. O ego mais integrado é capaz de vivenciar culpas, medos e se há a mitigação 

do ódio pelo amor, a voracidade e a inveja como corolários dos impulsos destrutivos se 

tornam mais enfraquecidos (Klein, 1957/1991). 

 

6.6.6 Avaliação final do SISDAO- caso 6 Gabriela 

 

Tabela 59 – Resultado da avaliação final do SISDAO - Caso 6 Gabriela 

Setor Resultado da Adaptação 

Produtivo. (Pr). Pouco adequada. 

Afetivo-Relacional. (AR). Pouco adequada. 

Orgânico. (Or). Pouco adequada. 

Sócio-Cultural. (S-C). Pouco adequada. 

 

Verifica-se que na segunda avaliação no SISDAO (Tabela 59), Gabriela apresentou evoluções 

nas áreas Afetivo-Relacional, Orgânica e Sócio-Cultural resultando em Adaptação Ineficaz 

Moderada (3,0) grau 3. 

 

Produtivo – Pr 

Gabriela continuava insatisfeita em seu trabalho. (fi e fe/-). 

Estava investindo mais na tentativa de entrar na área de sua segunda formação, participando 

de palestras e mini-cursos. (fi e fe/+). 
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Afetivo-Relacional – AR 

Continuava idealizando as figuras masculinas. (fd/ idealização). 

Sentia não poder ser feliz junto das filhas. (fi/- fantasias destrutivas). 

Estava mais disposta a conversar com as filhas e reconhecia que deveria oferecer-lhes 

autonomia. (fi/+). 

Aproximou-se das irmãs e reconhecia que tinha condições para realizar isso. (fi/+ e fe/+). 

Passou a idealizar menos a mãe e existiam tentativas de discriminar entre a mãe e a si mesma. 

(fi/+ tentativas de integração). 

Foi capaz de relatar a culpa que sentia ao ter pedido o atestado para seu irmão. (fi/+). 

Culpava-se tanto quanto o irmão, pois achava que foi o atestado que desencadeou a ida à 

“balada” e consequentemente o acidente. (culpa onipotente). 

Reconhecia que não era possível proteger seu irmão Roberto de todo e qualquer risco que ele 

se colocava. (fi/+ capacidade de discriminar entre si e o outro/autonomia). 

Embora sem saber qual fosse o tipo de relação que mantinha com o ex-namorado, se mostrava 

mais tolerante diante das dificuldades dele e demonstrava-se mais compreensiva. (fi/+). 

Organizou a festa em homenagem ao irmão e tolerou as críticas de sua mãe. (fi/+ ego mais 

fortalecido). 

Fazia planos para dirigir e ser mais independente. (fi/+). 

Reconhecia que era possível viver a saudade pela perda do irmão, se lembrar dele com afeto, 

sem sentir-se tão destruída pelo luto. (fi/-). 

Sentia-se ainda com baixa autoestima, apresentava insegurança por ser mais velha que o 

namorado e tinha medo de ser traída novamente. (fi/-). 

 

Sócio-Cultural -S-C 

Foi ao cinema com o namorado e as filhas. (fe e fi/+). 

Desfrutou da formatura da filha. (fi e fe /+). 

Evitava alguns lugares por não se sentir segura para dirigir. (fi /-). 

 

Orgânico – Or 

Não relatou mais dores e crises de labirintite. (fi/+). 

Estava fazendo tratamento devido ao diagnóstico de um mioma. (fi/+). 

Lamentava por estar num relacionamento e sentir que não era desejada sexualmente pelo 

companheiro, o que fazia diminuir autoestima. (fi e fe/-). 
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7.6.7 Análise do caso 6 – Gabriela  

 

 Gabriela perdeu o irmão mais novo, Fernando, vítima de um acidente no qual seu 

outro irmão, Roberto, estava dirigindo. Embora o acidente tenha ocorrido há cinco anos, a 

paciente relatava intenso sofrimento pelo luto e referia que “desde 2012, sua vida acabou” 

(sic). A perda de seu irmão implicou em outros lutos que ela havia vivenciado: seus três 

divórcios, a separação das filhas, sendo que uma foi morar com a avó e a outra com o pai, a 

saúde da mãe, o sofrimento da família e o adoecimento de Roberto. O luto é uma reação 

natural diante de uma perda significativa, concreta ou simbólica (Freud 1917 [1915]/1996), no 

entanto, diversas serão as experiências de perdas que serão enfrentadas durante toda a vida e, 

em situações traumáticas, diante de experiência semelhantes, podem ser revividas na memória 

(Freud 1926/1996).  

 A morte do irmão de Gabriela e as perdas subsequentes, que afetavam sua adaptação 

frente ao mundo, faziam-na questionar diversas situações e crenças, que são compreendidas a 

partir da perda do mundo presumido que era conhecido e previsível e que exigem nova 

reorganização como tarefa no caminho da elaboração do luto (Parkes, 2009).  

 Gabriela, por ter cuidado dos irmãos pequenos, se colocava na posição de mãe e era 

desse lugar que sentia a dor da perda. Embora o luto seja uma vivência pessoal, as pesquisas 

demonstram que a perda de um filho implica em grande sofrimento para os pais, podendo 

desencadear tanto sintomas e sofrimento psíquico até idas com mais frequência a médicos e 

adoecimento físico maior do que o sentido pelas pessoas que não enfrentaram perdas de tal 

magnitude (Bolton et al., 2013; Coelho Filho & Lima, 2017; Franqueira et al., 2015; Morelli 

et al., 2013).  

 A paciente sentia-se responsável por ter cuidado deles e também porque parecia ter se 

vinculado a eles como forma de enfrentamento da rejeição sentida pelas duas irmãs, que eram 

mais unidas e fazia Gabriela se sentir excluída. A separação dos pais também era outro fator 

importante, pois a ruptura familiar implicou em ver sua mãe depressiva e sentir ainda mais 

que deveria cuidar de seus irmãos. Klein (1959/1991) descreve que a maneira como os adultos 

agem tem raízes na infância, visto que a partir das primeiras experiências revelam como o 

indivíduo chega à maturidade, se é que de fato, a alcançará.  

 Os resultados do SISDAO corroboraram os achados do TRO, indicando que sua 

adaptação foi considerada ineficaz severa. As dificuldades relacionais, o temor do abandono e 

da rejeição, comprometiam a qualidade dos vínculos amorosos, o que indicou nesse setor 

respostas pouquíssimo adequadas. 
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 Gabriela vivenciava no início dos atendimentos psicológicos intensas fantasias 

destrutivas, por se sentir incapaz de ter tido um casamento feliz, por acreditar que a sua 

primeira separação deixou marcas profundas em Roberto, que novamente deixou de acreditar 

em família. As fantasias inconscientes, para Klein (1959/1991), são entendidas como 

atividades da mente que representam a maneira particular com a qual sentimentos e 

necessidades ocupam a mente. Tanto pode representar a alucinação de gratificação do bebê 

que sente fome, possibilitando sentir-se amado e protegido, como pode ser de forma oposta, 

favorecendo sentimentos de privação e de perseguição frente à recusa do seio em satisfazer-

lhe. As fantasias se tornam mais elaboradas na vida adulta, mas nunca deixam de 

desempenhar papel importante ao longo do desenvolvimento: a maneira de compreender a 

realidade sempre estará impactada pelas fantasias inconscientes. 

 A separação dos pais deixou também marcas em Gabriela, pois além de ter ocupado o 

lugar da mãe para cuidar dos irmãos, já que sua mãe também estava adoecida, a paciente 

parecia também ser dependente e regredida como um bebê que precisou de cuidados e não 

teve. Neste sentido, parecia desconfiar dos cuidados que o outro lhe ofertava. Klein 

(1959/1991) aponta que se a mãe é internalizada com uma atitude amorosa e em seus bons 

aspectos oferece amor, cuidados e alimentos, os objetos internalizados serão amorosos e 

possibilitarão diminuir as fantasias persecutórias e o ressentimento subsequente. No caso da 

paciente, a mesma parecia ter ressentimentos, inclusive quando se queixava do estado 

depressivo da mãe após a perda de Fernando, ao dizer que “parecia que ela [mãe] só havia 

tido um filho” (sic). 

 Gabriela pareceu utilizar reparações maníacas com sua mãe, e as tentativas de triunfo 

sobre a figura materna parecem ter desencadeado, na paciente, tentativas precoces de ser mãe: 

além de ter sido mãe dos irmãos quando também era criança, dado que a diferença de idade é 

de 11 e 9 anos. Casou-se aos 19 anos e, antes de oficializar seu casamento, já havia adotado 

sua filha mais velha oriunda de uma família em extrema vulnerabilidade social. A paciente 

disse ao seu marido, na época noivo, que não tinha problema se ele não quisesse assumir a 

criança, mas que ela fazia questão de cuidar e, assim o fez. Depois, já casada, teve outra filha 

e relatou amar as duas igualmente. O triunfo é uma forma de controlar e dominar os objetos, 

por meio das fantasias onipotentes, e atentam para negar o medo que se tem deles e para levar 

a cabo a reparação (Klein, 1935/1996; Segal, 1975). 

 Klein (1940/1996) considera que a experiência do luto reativa a posição depressiva 

infantil e, para entrar em luto e recuperar-se, dependerá da solução experimentada na infância 

à posição depressiva. Perder o objeto amado desencadeia a sensação inconsciente de ter 
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perdido também o objeto bom interno e, no caso de Gabriela, as perdas eram muitas, 

aumentadas ainda pela desconfiança no mundo interno e externo. As experiências 

desagradáveis e a falta de experiências prazerosas, de contato íntimo e do amor com figuras 

importantes, tendem a diminuir essa confiança e intensificar os perseguidores.  

 Um aspecto importante no luto é a respeito da culpa. Gabriela durante as entrevistas 

iniciais relatava que se sentia culpada, pois deveria ter ligado para os irmãos para saber se 

estavam bem para dirigir ou para lembrá-los de não beberem. Grinberg (2000) destacou a 

culpa diferenciando a depressiva da onipotente. Klein (1957/1991) descreveu que se a culpa é 

experimentada por um ego incapaz de suportá-la, esta é vivenciada como perseguição, como 

retaliação do objeto. Na culpa persecutória o dano no objeto, seja na realidade ou na fantasia, 

produz medo, desespero, dor e mágoa e a reparação é algo impossível. 

 Na análise da primeira avaliação do TRO, observou-se que a posição esquizo-

paranóide foi predominante, acompanhada das ansiedades persecutórias. Klein (1952/1991) 

descreve que a pulsão de morte dá origem ao medo do aniquilamento que é o responsável pela 

ansiedade persecutória. As experiências de frustração e de gratificação são poderosas fontes 

para os impulsos libidinais e destrutivos, para o amor e para o ódio. O ego do bebê é capaz de 

experimentar ansiedades, fantasias e estabelecer relações de objeto. Como forma de proteger 

o objeto ideal – o seio, o ego, então, cinde o seio em bom, naquele que gratifica e atende, e no 

mau, aquele que frustra e priva. O ego cindido só se relaciona com os objetos parciais, 

também cindidos. As defesas típicas dessa posição são escotomização, negação, idealização 

entre outras. 

Essa imaturidade psíquica foi observada nos resultados do teste, sendo observadas 

ainda em alguns momentos, características típicas da posição gliscocárica. Segundo Bleger 

(1988), nessa posição já há grandes dificuldades de diferenciação entre o eu e o não-eu. 

Mesmo no adulto, a posição gliscocárica seria a organização mais primitiva da personalidade, 

ou seja, a parte psicótica. Esta posição é responsável pela ausência de sentido de realidade, 

pois não há clivagem entre a realidade interna e externa e a base do processo é a identificação 

projetiva e introjetiva maciças. Ocorrem ainda angústias do tipo confusional que também 

dificultam a discriminação dos objetos (Rosa, 1995). Verificou-se que nas situações altamente 

mobilizadoras, como as pranchas que sugerem como temática o luto, a perda e a morte, estas 

defesas eram acionadas.  

A dificuldade com o luto implicava em distanciamento das histórias e desumanização 

das figuras, bem como compensações orais como forma de equilibrar os sentimentos de G. 

(Ocampo & Arzeno, 1999). Outro aspecto importante a ser apontado, foi o fato de a paciente 
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apresentar regressão e fixação no passado, bem como sentimentos de baixa autoestima, 

conforme Freud (1917 [1915]/1996) destacou na obra Luto e Melancolia. 

A solidão e abandono eram medos que prevaleceram nas respostas do teste. As 

histórias remetiam ao fato de estar sozinha e não ter ninguém para ajudar, cuidar ou estar 

junto. Nas entrevistas, Gabriela se queixava de que após a morte do irmão, a família se 

distanciou, a mãe se ausentava das reuniões familiares e ela ficou responsável por cuidar de 

Roberto, ao mesmo tempo em que estava sofrendo pela perda de Fernando. Os três divórcios 

também aumentavam a sensação de fracasso, na qual atribuía que precisava do outro para ser 

feliz. Klein (1963/1991) descreve que, para compreender o sentimento de solidão, é 

necessário voltar às raízes da infância: o medo de ser destruído pela pulsão de morte e as 

cisões que tendem a proteger o ego e o objeto bom dos perseguidores. A possibilidade de 

integração será favorecida pela relação mais antiga com a mãe.  

Klein (1963/1991) descreve que a relação íntima e satisfatória com a mãe representa a 

vivência mais completa de vir a ser compreendido, em um estágio pré-verbal – uma espécie 

de compreensão sem palavras. Desta forma, compartilhar pensamentos e sentimentos com 

pessoas amadas remete ao anseio deste tipo de relação, que contribui para o sentimento de 

solidão e deriva da ansiedade depressiva de uma perda irreparável. Gabriela se queixava 

intensamente de não ser compreendida e, de que seus ex-maridos e mãe, não eram capazes de 

compreender e fazer o que ela desejava e precisava. Apenas o segundo ex-marido, que parecia 

viver um relacionamento abusivo de acordo com seu relato, cuidava dela de uma forma 

superprotetora, mas a afastou da família, inclusive das filhas. E em momentos em que a 

solidão era intensa, Gabriela desejava estar com ele, pois assim, não se sentia sozinha. Estes 

aspectos também foram observados no TRO. 

 Durante as sessões de psicoterapia (Tabela 55), Gabriela emocionava-se muito ao 

relatar sobre a perda do irmão, o distanciamento da mãe e as dificuldades no relacionamento. 

Nas sessões seguintes, a paciente pareceu resistente em abordar o assunto da perda e do 

acidente, pois para ela, entrar em contato com a realidade era ficar triste e sofrer, o que não 

queria. Freud (1917 [1915]/1996) descreve que o processo de elaboração do luto exige o teste 

da realidade, que é o mais difícil, visto que fica evidente que o objeto amado não existe mais 

e, diante dessa constatação, pode ocorrer o desvio da realidade. Gabriela trazia que estava 

sofrendo por lembrar-se do irmão, por chorar, enfim, de entrar em contato com a perda.  

 Durante a psicoterapia observou-se uma evolução de Gabriela que parecia se sentir 

responsável pelo luto da mãe e do irmão Roberto, principalmente quando relatava temores de 

que seu irmão atentasse contra a sua própria vida (logo após o acidente, houve ideações 
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suicidas de Roberto, o que colocou toda a família em alerta). Essa superproteção que a 

paciente mantinha com as filhas, mãe e irmão, pareceu ceder um pouco à medida que a 

idealização ia diminuindo e possibilitava a integração dos outros e do próprio ego.  

Destaca-se que, na 10º sessão, Gabriela foi capaz de integrar mais seus sentimentos e 

diminuir a idealização nas figuras de Roberto, Fernando, bem como de sua mãe. Essa 

integração sugeria uma integração de seu ego também (Klein, 1952/1991).  

 Apenas na 11ª sessão que Gabriela revelou que facilitou um atestado para seu irmão 

naquele dia e, à noite sofreram o acidente. Ela sempre demonstrava sua culpa, mas nunca 

havia expressado tal condição, não tendo, inclusive, revelado isso para outras pessoas (após 

Roberto, a terapia foi o único lugar em que foi revelado). Esta confissão materializou a culpa 

persecutória e as intensas fantasias de onipotência, de que deveria ter negado o pedido do 

irmão e, desta forma, ele poderia estar vivo. Gabriela chegou a revelar que se seu irmão era 

um assassino, ela era “co-assassina” (sic). Klein (1957/1991) afirma que a essência da culpa 

vive na sensação de que a destruição do objeto amado foi causada pelos impulsos agressivos 

do sujeito. O desejo de anular ou reparar esse ataque é devido ao sentimento de culpa.  

 Diante de tal revelação, foi possível trabalhar com Gabriela as hipóteses de punição ao 

próprio ego (quando explodia, agredia e atacava as pessoas) como forma de penalidade ante a 

culpa sentida. Perante a culpa intensa, o mundo interno tornava-se persecutório e sádico. A 

ação do superego arcaico, que é embebido na pulsão de morte, intensificava o senso crítico, a 

rigidez e a dureza e, desta forma, ela não se perdoava pela sua atitude (Klein, 1948/1991). 

 Embora na última sessão Gabriela parecesse aliviada em parte, por ter revelado um 

segredo tão perturbador, parecia temerosa diante do dado de realidade cruel e intenso. Sua 

crença no mundo foi incialmente retomada e, dessa maneira, foi possível observar tentativas 

de investimento em si e integração do ego. Klein (1946/1991) descreve que se o medo 

persecutório e os mecanismos esquizoides são intensos, o ego não é capaz de elaborar a 

posição depressiva, o que o força a regredir para a posição esquizo-paranóide e reforçar os 

medos e os mecanismos desta posição.  

 Na segunda avaliação do TRO foram observadas evoluções em virtude das tentativas 

de reparação. No conteúdo humano, as personagens eram mais afetivas e positivas e estavam 

disponíveis para cuidar, o que revelava adaptação (Ocampo & Arzeno, 1995).  

 As defesas primitivas continuaram existentes, mas defesas mais adaptativas e 

elaboradas surgiram, evidenciando tentativas de reparação, racionalização, e defesas 

obsessivas, indicando em alguns momentos a posição depressiva. Embora ainda prevalecesse 

a esquizo-paranóide, eram perceptíveis a integração, consciência, capacidades intelectuais e o 
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amadurecimento de algumas funções egoicas se fortalecendo. A integração possibilita ao bebê 

integrar e introjetar a mãe e o pai, agora como figuras inteiras, o que indica um ego mais 

integrado, levando a diminuir a discrepância entre o mundo interno e externo, resultando uma 

coesão maior nas partes excindidas do ego. A integração possibilita perder o colorido da 

idealização e o contato com a realidade de que ninguém, nem o outro nem si próprio, são 

perfeitos (Klein, 1952/1991, 1963/1991). 

 Nesta segunda avaliação, Gabriela pareceu suportar mais a solidão e olhar para dentro, 

indicando algum fortalecimento (Ocampo & Arzeno, 1999). A internalização segura do seio 

bom possibilita alguma força ao ego e, este mais forte, é menos propenso a fragmentação, 

fortalece o sentimento de confiança e mitiga os impulsos destrutivos. A diminuição da 

onipotência, embora diminua a esperança, possibilita a distinção entre os impulsos destrutivos 

e seus efeitos: como o ódio e a agressividade sendo vistas como menos perigosas (Klein, 

1963/1996). 

 Outro aspecto importante é que a satisfação possibilita a gratidão, pois sendo 

profundamente sentida, implicará no desejo de retribuir o que se recebeu de bom, que é a base 

da generosidade. A capacidade de fruição é outro indicativo importante da integração egoica, 

visto que permite ter prazer com o que está disponível e sem ressentimentos excessivos. 

Mesmo diante da inveja e do ciúme, se o indivíduo for capaz de experimentar prazeres e 

gratificações, será possível fazer o mesmo na relação com as outras pessoas. A solidão nunca 

deixará de existir, mas pode ser mitigada pelos prazeres, pela capacidade de fruir e de amar 

(Klein, 1963/1991).  

 Embora Gabriela ainda não houvesse superado totalmente a posição esquizo-

paranóide, ter sido capaz de desfrutar da formatura da filha, sair com as amigas, fazer curso de 

atualização de sua nova área e tolerar as limitações do outro e de si mesma, supomos que 

houve tentativas importantes de reparação, confiança do mundo e por meio do amor, mitigar o 

ódio e em alguma medida, reduzir a culpa, uma vez que a qualidade da posição depressiva 

dependerá da adequada clivagem na posição esquizo-paranóide e esta dependerá da superação 

da posição gliscocárica, por meio da elaboração dos estados confusionais e da simbiose 

(Simon, 1986).  
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7 Discussão 

 

Analisando os dados demográficos, observa-se que a maioria dos participantes (83%) era 

do sexo feminino, confirmando os achados nos estudos de que as mulheres buscam mais 

ajuda psicológica quando comparadas com os homens (Louzada, 2003; Parkes, 2009; Sei & 

Gomes, 2017). A faixa etária média dos pacientes foi de 40 anos e a maioria com nível 

superior (83%).  

 Quanto às vítimas dos acidentes, a variação da idade foi grande, o que indicou uma 

média de 40,5 anos, mais alta do que a encontrada em outros estudos. A idade de maior risco 

para acidentes de trânsito encontrada na literatura foi de 20-39 anos (53,3%) por Biffe et al. 

(2017); Mendonça, Silva e Castro (2017) destacaram que 31,5% das vítimas de seu estudo 

tinha entre 20-29 anos e Nunes, Istenharte e Neves Júnior (2016) em sua amostra, 

identificaram que 34,27% tinham idades entre 21 e 30 anos.  

 Ainda sobre o perfil das pessoas vitimadas nos acidentes, destaca-se que houve 

predomínio do sexo masculino (66%), o que corrobora a literatura como o perfil das 

principais vítimas de acidentes de trânsito (Biffe et al., 2017; Mendonça et al., 2017; Nunes et 

al., 2016). Neste estudo, houve apenas um acidente de moto e um atropelamento, os outros 

casos foram de colisão envolvendo carro. Duas vítimas eram condutoras do veículo (carro e 

moto), uma pedestre e os demais eram passageiros. Embora essa amostra seja reduzida, 

destaca-se que as colisões foram 5, dentro de 6 casos, confome apontam os estudos de que as 

colisões são as principais ocorrências e, que os atropelamentos ocorrem com a população 

mais vulnerável no trânsito que são os idosos, como foi o caso da mãe de Kamila (Biffe et al., 

2017). Segundo a filha, a mãe estava atravessando na faixa uma avenida movimentada no 

semáforo aberto para a travessia de pedestres quando o condutor a atropelou. O mesmo 

alegou, posteriormente, não ter visto que o semáforo estava fechado. 

 Acidentes de trânsito são eventos multifatoriais, sendo combinados fatores decorrentes 

de falhas ambientais (da via), do veículo e principalmente humanos, porém, também são 

potencialmente evitáveis (Freitas, Ribeiro & Jorge, 2007; Rozestraten, 2003, 1988; 

Vasconcelos, 2013). Apesar de reconhecer que a amostra desse estudo é pequena, destaca-se 

que em um dos casos, a vítima fatal estava sem uso do cinto de segurança no banco de trás e o 

condutor tinha feito uso de bebida alcóolica. Em dois acidentes, os motoristas relataram ter 

dormido/desmaiado e perderam o controle dos veículos. Mesmo que os acidentes não sejam 

intencionais, não são imprevisíveis, visto que grande parte das ocorrências está relacionada às 
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falhas humanas. O uso de álcool, a presença de sono e o não uso do cinto de segurança ou o 

uso inadequado dos dispositivos de segurança, são fatores de riscos conhecidos na literatura, 

que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Esses achados reforçam a necessidade 

de medidas educativas para as mudanças de hábitos no trânsito, que poderão contribuir 

sensivelmente para a redução do número de acidentes (Mesquita Filho, Carvalho, & Garcia, 

2017; Santos, Souza, Rocha, Souza, Muniz, & Rodrigues, 2016), visto que o direito à saúde 

não deve estar centrado apenas na recuperação, mas na proteção e na promoção de saúde 

(Massaú & Rosa, 2016).  

 Os acidentes de trânsito representam um problema de saúde pública porque impactam 

na sociedade devido ao alto número de mortes, os elevados custos sociais e econômicos e 

também afetivos para familiares (Biffe et al., 2017; Massaú & Rosa, 2016; Øvstedal et al., 

2017). Para as vítimas de acidentes, os impactos podem ser de natureza física que podem 

levar a óbito ou às incapacitações, além de comprometimentos psíquicos frente ao trauma 

vivenciado (Mesquita Filho, 2012).  

 Além do impacto psíquico nas vítimas dos ATs, há o sofrimento daqueles que veem 

seus entes queridos com as sequelas físicas e psíquicas adquiridas, ou ainda têm de enfrentar o 

luto nos casos de acidentes fatais. Compreender e enfrentar a morte implica lidar com 

questionamentos, preocupações e angústias para atingir o sentido de ser e ser capaz de 

enfrentar a morte (Heiddeger, 1927/2005), no entanto, não se trata de algo simples: a 

compreensão da morte está diretamente ligada com o contexto cultural e, desde o século XX, 

passou a incomodar, sendo escondida (Ariès, 1982) e interditada num hospital (Kovács, 

1992), de forma a ser evitada.  

 O trabalho do luto é complexo e envolve aspectos ainda mais complicados. Klein 

(1940/1996) considerou que a perda do objeto externo, implica na sensação de também ter 

perdido o bom objeto interno. Isso faz com que o sofrimento vivido pelo enlutado seja ainda 

maior, pois além da perda externa, se inclui a interior e o indivíduo se vê vítima de 

perseguidores internos, ademais das ansiedades persecutórias e depressivas que são 

reativadas, necessitando serem reparadas para sua elaboração.  

 A morte como ruptura de vínculo e separação pode gerar nos enlutados 

desorganização, paralização e impotência e tornar intensamente penosas as tarefas do 

cotidiano (Parkes, 1998; Kovács, 1992). As reações podem ser além de tristeza, desânimo, 

pesar e perda de interesse e, na melancolia, acrescenta-se a perturbação da autoestima (Freud, 

1917 [1915]/1996). Nos casos analisados, as perdas observadas pareceram ter grande impacto 
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na vida dos participantes, como referido a seguir: “Hoje não temo mais morrer, minha vida 

agora é um vazio” (Leila, 57 anos.). 

  Sabe-se que o tipo de morte, a idade do falecido e a relação que se tinha com o ente 

querido são aspectos importantes a serem observados no trabalho do luto (Almeida et al., 

2011; Kovács, 1992; Parkes, 1998; Zisook & Shear, 2009;). A experiência da perda é única e 

individual (Gonçalves, 2014; Parkes, 1998), mas há aspectos destacados na literatura, que 

foram observados nos participantes.  

Por se tratar de morte por acidentes, a violência e a imprevisibilidade da perda 

implicam maior sofrimento e dor aos enlutados, o que pode favorecer o luto do tipo 

complicado ou prolongado (Franco, 2018). Randó et al. (2012) consideraram que 10%  a  

20% dos casos não seguem o curso considerado esperado do trabalho de perda, no qual o 

indivíduo compreende, aceita a partida do ente querido e, gradativamente, retoma suas 

atividades e reinvestimentos. O tipo de morte, a personalidade do indivíduo enlutado, 

aspectos culturais, espirituais, a natureza da relação com o falecido, grau de parentesco, as 

perdas vivenciadas, podem tanto contribuir para o processo normal do luto, como podem 

favorecer o luto complicado (Parkes, 1998; Zisook & Shear, 2009).  

O luto complicado, às vezes, é referido como um luto não resolvido ou traumático, que 

implica em um processo prolongado e intenso, associado a prejuízos no enlutado, nos âmbitos 

do trabalho, saúde e vida social. Os limites do luto “normal” são complexos, visto que cada 

experiência é única e há riscos dos profissionais da saúde em patologizar um processo de luto 

ou subdiagnosticar quando há um luto complicado ou quadros clínicos como a depressão, por 

isso, há autores que preferem substituir o termo “normal” para algo como luto 

“descomplicado” (Zisook & Shear, 2009).  

Das participantes, considera-se que Gabriela e Janaína apresentam complicações do 

luto: além das perdas terem sido intensamente significativas para ambas, mesmo após cinco 

anos, a tristeza, dor emocional e o pesar intensos pela ausência do ente querido ainda são 

muito fortes. A dificuldade encontrada nas pacientes pode ser observada no que se refere à 

confusão sobre seu papel na vida, a aceitação da perda e a dificuldade em confiar nas pessoas 

(Franco, 2016; Franco, 2018; Zisook & Shear, 2009). Para Gabriela (43 anos): “Parece que 

tudo que faço é em vão. Parece que vou morrer e não vou conseguir encontrar ninguém que 

me entenda, que seja meu companheiro. Eu sei que ninguém é responsável pela felicidade do 

outro, mas eu preciso de alguém. Eu vou morrer sozinha.”. 

Embora não se tenha considerado Leila como luto complicado, destaca-se que há 

riscos para a mesma, pois possui, como Janaína, perdas importantes na infância (mãe). Leila 
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ainda possui a rede social mais restrita e sente que as pessoas de seu convívio a evitam, 

conforme se observa em fatores de complicação no luto em que o enlutado carrega a marca da 

morte (Franco, 2016; Franco, 2018, Parkes, 1998). A morte de filhos de forma violenta 

também pode ser complicadora para o trabalho do luto em pais, além da lentificação do 

processo (Parkes, 1998; Øvstedal et al., 2017). Entre os aspectos do luto complicado estão, 

evitar aspectos da perda e a resistência em se desligar do falecido: “Ia ao cemitério todos os 

dias, chegava de manhã e saía no final do dia, durantes uns três meses fiz isso. Sentia que 

ficava perto dele [filho]” (Leila, 57 anos). 

A evolução no trabalho de luto não é linear, este se dá em ondas (Klein, 1940/1996; 

Zisook & Shear, 2009) e o primeiro ano é considerado o mais difícil (Parkes, 1998), pois 

serão experimentadas pela primeira vez, as datas importantes sem o objeto amado. Em 

Kamilla, Luiza e Leila foi possível observar a dificuldade e as tentativas de enfrentamento, 

pois foram acompanhadas nesse período. As primeiras experiências de datas significativas 

sem a pessoa eram descritas por uma dor intensa, dificuldade em lidar com a realidade e o 

temor de sucumbir ao sofrimento. 

Os rituais contribuem para o trabalho do luto, pois ajudam no teste da realidade e não 

participar deles pode trazer arrependimentos (Ariès 1982; Kovács, 1992; Menezes & Gomes, 

2011). Janaína, que estava hospitalizada, não pode se despedir de seu filho, pois não podia 

andar, sua cama não entrava na UTI (unidade de terapia intensiva), onde o filho estava e, nem 

era possível trazer seu filho até ela, nesse caso, a despedida não aconteceu o que causava 

grande lamento. 

  Uma das grandes dificuldades no processo do luto é o confronto com a realidade. 

Freud (1917 [1915]/1996) descreve que o teste de realidade revela que o objeto amado não 

existe mais, o que exige o reinvestimento da libido. Esse não é um processo fácil, visto que 

não se abandona de bom grado uma posição libidinal, o contato com a realidade parece não 

ser possível de ser atendido de imediato, sendo executado pouco a pouco.  

  O teste de realidade pareceu intensamente penoso nos participantes: Kamila ao 

percorrer lojas e ao ver roupas parecidas com as que a mãe usava, pensava: “Minha mãe vai 

gostar dessa” e logo se dava conta de que sua mãe havia morrido. Leila evitava correr o risco 

de encontrar na rua as pessoas que conheciam seu filho, fazia caminhos diferentes e evitava 

sair de casa, sendo a única exceção sair para o trabalho: “não consigo andar pelo bairro, meu 

filho era muito popular, circulava por tudo. Nasceu naquele lugar e ‘conhece’ todo mundo. 

Não sei por que, mas não consigo encarar as pessoas. Eu abaixo a cabeça” – destaque ao ato 

falho em falar do filho no presente, mesmo após quase um ano de sua morte. Janaína, ao 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%98vstedal%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28395640
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encontrar uma conhecida num salão de beleza que lhe pergunta dos filhos, responde que estão 

bem (os dois estavam com ela) e ao ser questionada sobre Gabriel (o falecido), informou que 

estava em casa com o pai. Nessas situações, a realidade mais do que difícil de ser confrontada, 

apresenta-se como insuportável e as fantasias e mecanismos defensivos são necessários para 

evitar o sofrimento. O confronto com a realidade, em Luiza (30 anos), gerava muita raiva, 

segundo ela: “o tempo todo ficam me lembrando que meu pai morreu, poxa, espera eu 

absorver”. O ego só fica livre e desinibido, quando o trabalho do luto se conclui, o que 

parecia não ser ainda possível nos casos acima, no início da psicoterapia, visto que o trabalho 

do luto só era possível diante da realização da perda, ou seja, equiparar os aspectos concretos 

aos simbólicos (Freud 1917 [1915]/1996).  

A dificuldade em visualizar o futuro está comprometida no luto. Dependendo do tipo 

de relação com o enlutado e do tipo de morte esse processo, que é considerado como uma 

transição psicossocial implica em todas as áreas e pode se tornar complicado, em virtude do 

tipo de morte, do grau de relacionamento que se tinha com o falecido, da culpa e das 

privações decorrentes da perda (Gonçalvez e Bittar, 2016; Parkes, 1998; Rangel, 2012). As 

mortes violentas, repentinas e inesperadas, tendem a ser complicadores do luto (Parkes, 1998; 

Rangel, 2012), com é o caso dos acidentes de trânsito.  

 As perdas são vivenciadas de maneira individual e não é possível medir dor, no 

entanto, estudos destacam que a perda de um filho reflete em uma das experiências mais 

devastadoras e intensamente dolorosas, pois não está na ordem cronológida da vida. Não há 

sequer um nome para esta condição, como há para viúvo ou órfão, como se não fosse possível 

nomear. Duas participantes deste estudo perderam seus filhos (Janaína e Leila) e uma terceira 

(Gabriela), embora tenha perdido o irmão, tinha-o como filho. Se a morte dos mais jovens 

contraria a ordem da vida (Parkes, 1998; Rangel, 2012), perder um filho torna-se ainda mais 

penoso, pois o futuro fica comprometido. Sobre esse aspecto, são conhecidos na literatura 

(Bolton et al., 2013; Casselato, 2002; Coelho Filho & Lima, 2017; Franqueira et al., 2015; 

Gonçalves, 2014; Morelli et al., 2013) os impactos da perda de um filho na conjugalidade, na 

saúde física e psíquica dos pais. O mundo presumido, aquele que era conhecido e previsível, é 

afetado pela ruptura do vínculo, torna-se ameaçador e desconhecido e, para ser enfrentado, 

exige a ressignificação da perda e da própria vida (Parkes, 2009).  

“Para quem eu vivo hoje? Para quê é o dinheiro que eu ganho? Para quê eu vou 

trabalhar? Não tenho mais sonho...” – Leila, 57 anos. 

“Meu filho morreu, como eu vou me divertir?” – Janaína, 42 anos.  
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“A morte do meu irmão, que era como um filho... além de sentir que tá faltando ele, perdi 

aquela pessoa que ria, que brincava... não foi só minha mãe que perdeu o filho, desde os 9 

anos já cuidava deles [Fernando e Roberto]” – Gabriela, 43 anos. 

 A perda de um filho implica na perda de futuro, pois os pais resgatam seu narcisimo 

perdido ao investirem no filho ao se identificarem com ele e, de acordo com a esperança de 

futuro e a importância simbólica de filhos, os pais agora sentem que serão imortalizados pela 

existência de suas crianças (Gonçalves, 2014). Mas quando há a morte destas, os pais sentem 

que seu futuro foi roubado e, agora o mundo se torna hostil e ameaçador (Klein, 1940/1996). 

A experiência é extremamente dolorosa e, quando se trata de filhos mais jovens, o impacto 

parece ser ainda maior. Em um estudo com familiares que perderam seus filhos de forma 

súbita, seja por homicídio, suicídio ou acidentes, não foram encontradas diferenças 

significativas no sofrimento dos pais por tipo de perda. Os pais que enfrentavam a morte de 

um filho tiveram níveis mais baixos de coesão familiar (que é uma das dimensões do suporte 

familiar) do que a população geral e as mães, resultados mais baixos que os pais (Lohan & 

Murphy, 2006).  

 No entanto, a perda de filhos mais velhos tem outras particularidades e alguns fatores 

podem tornar o luto complexo e até não reconhecido pela sociedade, pois podem haver 

problemas como o fato de não poder mais conceber filhos, o relacionamento com netos, 

genros e noras, a perda do filho como companheiro, amigo ou como responsável pelo 

gerenciamento financeiro e da casa (Rangel, 2008). Pais enlutados de filhos adultos tendem a 

ser deixados de lado em prol da atenção dada aos filhos do falecido ou à viúva (Franqueira et 

al., 2015). 

 Estes aspectos parecem ter sido complicadores para Leila. Ela e seu filho, Otávio, 

eram muito unidos, destacando que, no mês que antecedeu o acidente, haviam tirado férias 

juntos e ele disse que aquele mês seria dela, como costumava fazer com o mês de maio (dia 

das mães) que era próximo ao seu aniversário. Otávio a levava para fazer compras, pedia sua 

opinião para comprar suas roupas e até para ajudar a planejar seu dinheiro. Por outro lado, 

Leila era cuidada por ele, que a incentivava a sair, passear, namorar e era o responsável pela 

alimentação dos dois, pois como era muito preocupado com a saúde, preparava refeições mais 

saudáveis. Após a perda, a paciente não consegue sequer preparar sua comida ou ir até o 

mercado para comprar seus suprimentos, alegando que tudo lhe faz lembrar-se do filho. A 

relação do filho com a ex-nora já era complicada, mas Leila tentava apaziguar, após o 

acidente, perdeu o contato com a moça que se recusa a dar endereço e telefone e, não poder 
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ver a neta, faz com que ela sofra ainda mais: “eu não sirvo para mais nada... eu servia para 

meu filho” – Leila, 57 anos. 

 O isolamento também foi algo perceptível na dinâmica de Leila e Janaína. No caso de 

Leila, parece que seu suporte social é o mais prejudicado entre todos os participantes, pois as 

tentativas de contato com o grupo social e com familiares não se desenvolvem: “Não recebi 

nenhuma visita das irmãs [da igreja] e olha que eu sempre ia visitar gente doente, sozinha, 

apenas o pastor veio uma única vez em casa. Então o que adianta [as pessoas] ir na igreja e 

não fazerem aquilo que pregam? (Leila – 57 anos) 

 O isolamento também era uma forma de não enfrentar a realidade ou ainda se defender 

psiquicamente de seu sofrimento, projetando sua dor no ambiente externo, além de sentirem 

que foram marcadas pela morte (Parkes, 1998): “Não sei se sou eu, mas achava que todo 

mundo estava olhando para mim e comentando [a morte do filho], não sei se sou eu que estou 

achando mais do que acontece” – Janaína – 42 anos. Eu fujo... eu penso que as pessoas estão 

apontando para mim, dizendo: olha lá a mulher que teve o filho que morreu” (Leila – 57 

anos). 

  Os riscos de adoecimento, para pais que perderam seus filhos em acidentes de trânsito, 

aumentam os riscos para depressão (em 31%) e ansiedade (em 45%), quando comparado com 

pais que não vivenciaram a mesma perda. Os riscos também envolvem o aumento de 

distúrbios físicos, câncer, hipertensão, ruptura conjugal e aumento de visitas médicas (Bolton 

et al., 2014).  

  Observou-se que Leila fazia uso de medicações (antidepressivos e calmantes), pois 

apresentava dificuldades para dormir, apenas adormecia quando tomava remédios. Janaína 

também tinha muitas dificuldades para dormir, chegando a ficar, praticamente, quase uma 

semana sem dormir (relatava que passava noites em claro, rolando na cama), no entanto, não 

gostava de tomar remédios e recusava-se a ir ao psiquiatra, pois temia ser medicada e atribuía 

ao remédio que tomava na época do acidente, seu desmaio ao voltante, e tentava por meios de 

chás e produtos naturais conseguir dormir, mas sem muito sucesso.  

  As dificuldades conjugais foram observadas em Janaína, Luiza e Gabriela. No caso de 

Janaína, ela identificou o afastamento no casamento e reconhecia suas dificuldades no contato 

íntimo afetivo e sexual, bem como em conversar sobre aspectos mais dolorosos como a perda 

de Gabriel. Embora falassem dele o tempo todo, sobre o que gostava ou algo que fazia 

lembrar, somente ao final do processo psicoterápico é que foi possível conversar com o 

marido e saber de detalhes do acidente que ela havia reprimido, como uma forma de defender-

se psiquicamente do conteúdo doloroso (Laplanche & Pontalis, 1998). Por outro lado, Janaína 
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reconhecia e valorizava o respeito e paciência de seu marido em seu sofrimento e este aspecto 

parece ter sido muito importante na vida em família. Experiências de luto afetam toda a 

dinâmica familiar, ao potencializar ou prejudicar o suporte social existente, de acordo com os 

níveis de coesão, funcionamento familiar e abertura para a comunicação (Delalibera, Presa, 

Coelho, Barbosa, & Franco, 2015). 

  Luiza e Gabriela também referiam dificuldades conjugais, no entanto, estas pareciam 

ser anteriores ao acidente e eram potencializadas pelo luto. Parkes (1998) destaca que uma 

perda reativa outras experiências de perda e, em Gabriela esse aspecto mostrava-se muito 

evidente: todo seu investimento em manter a família unida, cuidar dos irmãos menores e das 

filhas, na atualidade, contrasta com seu sentimento de solidão.  

 De maneira geral, os pacientes se questionavam como poderiam fazer atividades 

sociais, se divertir ou fazer planos, diante de tão dolorosas perdas. Parecia que os objetos 

amados que foram perdidos, agora se tornaram persecutórios e viriam a castigar o eu. A 

angústia da perda é ter destruído o bom objeto e Klein (1940/1996) pontua que a perda do 

objeto bom externo desencadeia uma sensação inconsciente de também ter perdido o objeto 

bom interno: o que intensifica a dor e o sofrimento diante do luto. Os processos de introjeção 

e projeção, dominados pela ansiedade e agressividade, reforçam a sensação de perseguição 

dos objetos aterrorizantes e, se há medo de ter destruído o objeto, há a fantasia de vingança 

deste que virá aniquiliar o ego.  

 Outro fator importante em Luiza e Gabriela era em relação ao fato de terem 

experienciado conflitos conjugais que pareciam ter conteúdos violentos. Luiza parecia repetir 

em seu casamento, os conflitos vivenciados na infância, o que Käes (1998) denominou como 

transmissão psíquica transgeracional, visto que as experiências vivenciadas têm impacto 

importante na construção da subjetividade. Embora a violência doméstica seja multifatorial, 

mulheres vítimas deste tipo de agressão frequentemente apresentam em sua história de vida 

ambientes pouco favoráveis e violentos que perduram em seus casamentos, em que as 

relações são pautadas em dependência extrema e desejos em se fundir ao objeto (Procópio, 

2014).  

  Um bom funcionamento familiar pode contribuir com o apoio mútuo entre seus 

membros e colaborar para um processo de ajustamento adaptativo diante da perda ou 

prejudicá-lo ainda mais (Delalibera et al., 2015). Luiza referia com muita raiva e tristeza os 

ataques de sua mãe que lhe dizia: “[você] ficou tanto com o seu pai, agora ele morreu e você 

tá aí [sozinha]”. 
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 Gabriela parecia reconhecer ter vivido uma relação abusiva em seu segundo 

casamento, no entanto, diante de suas frustrações e do sentimento de solidão, imperava a 

idealização de família nuclear e a busca, a qualquer custo, de estar nesse padrão. A 

dificuldade em reconhecer-se em um relacionamento abusivo também está relacionada à 

dinâmica psíquica de mulheres que se encontram nessa situação, pois se observam a presença 

de dependência excessiva, ego fragilizado, defesas maníacas e cisões (Procópio, 2014).  

 As vivências precoces de experiências desagradáveis, como a falta de vivências 

prazerosas, diminuem a confiança e a esperança no indivíduo e aumentam as ansiedades de 

aniquilamento e as fantasias persecutórias, bem como os sentimentos de ambivalência (Klein, 

1940/1996). Famílias classificadas como disfuncionais e intermediárias representam riscos 

maiores para sintomas depressivos, morbidade psicológica, pior ajustamento social e de lazer 

e podem ser agravantes para a resolução do luto (Delalibera et al., 2015). Luiza, Janaína, 

Gabriela e Leila parecem ter experimentado, além de perdas importantes, conflitos familiares 

que podem ter contribuído para as dificuldades na atualidade. Luiza descreveu: “tive vinte 

anos da minha vida um pai bêbado e quando eu tive [depois desse período] onze anos de um 

pai presente, que chegou junto, ele morre” (SIC). Janaína referia que seu pai “nunca foi de 

conversar, só fazia ameças” e, que os recasamentos fracassados de seu pai pareciam 

intensificar mais ainda a distância entre eles, a ponto de quando, grávida de seu primeiro filho 

(Gabriel), em uma discussão, seu pai tentar agredi-la fisicamente, sendo necessária a 

intervenção da tia e avó. Esse episódio culminou no fato de não se falarem por anos.  

 Kamila relatava certo distanciamento conjugal e identificava no esposo, a dificuldade 

em falar acerca da morte de sua mãe, o que foi compreendido como identificação projetiva. A 

projeção de partes excindidas do self para outra pessoa irá influenciar a relação de objeto, a 

vida emocional e a personalidade da pessoa como um todo (Klein, 1946/1991). A 

identificação projetiva ocorre desde bem precoce no psiquismo, por volta do terceiro ou 

quarto mês de vida do bebê, durante a posição esquizo-paranóide, quando a cisão está em seu 

ponto máximo e a ansiedade que predomina é do tipo persecutória. O ego pouco integrado irá 

cindir suas emoções, além de usar defesas mais primitivas, como a idealização, a negação, o 

controle onipotente, ademais de identificar por projeção partes de seu self em outra pessoa 

(Klein, 1955/1991).   

  As dificuldades em retomar o relacionamento conjugal e obter dele gratificações, 

podem estar relacionadas além da dinâmica psíquica das pacientes (Kamila, Janaína, Luiza e 

Gabriela) ao que Freud (1917 [1915]/1996) descreve como a dificuldade em reinvestir a libido 

na melancolia e a necessidade de vivenciar essa perda, de forma a introjetar no interior do eu, 
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simbolicamente, aquilo que foi perdido. Se houver a integração o luto se encerra, novas 

possiblidades de se vincular surgem e a libido é reinvestida. Na melancolia, além do desânimo 

doloroso, a suspensão do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar e o 

rebaixamento da autoestima são expressos nos autoinsultos, nas autorecriminações que o 

enlutado desfere contra si mesmo.  

  Experiências de perda reativam outras já vividas e podem dificultar a elaboração de 

lutos (Alemida et. al., 2011; Braier, 1997; Freud 1917 [1915]/1996; Klein, 1940/1996; 

Kovács, 1992, Zisook & Shear, 2009). Experiências precoces de perda parecem ter impacto 

importante no processo de desenvolvimento psíquico, principalmente se as perdas estão 

relacionadas a vínculos importantes e, ao serem percebidas, podem provocar intensa 

desorientação, ao mesmo tempo em que são experimentadas privações das gratificações 

recebidas antes da morte, impactam outras perdas de cunho psicossocial, como sentimentos de 

solidão, abandono, raiva projetada nos que ficaram, impacto nas atividades escolares, 

conflitos com familiares e colegas, dificuldades para se integrar no novo grupo de amigos 

entre outros. As perdas violentas e inesperadas representam um complicador a mais no 

processo de elaboração do luto, além do fato de que algumas famílias impedem as crianças de 

participarem dos rituais ou de sanarem as dúvidas frente ao ocorrido, o que aumenta as 

incertezas, dificultando a expressão do pesar e potencializando o sofrimento e o estresse 

(Domingos & Maluf, 2003).  

 Shear (2009) destaca que a perda de um dos pais na infância tem efeitos em longo 

prazo, principalmente porque a família e grupo social se preocupam com os adultos e tendem 

a deixar as crianças sozinhas com suas dores e incertezas. A incidência e prevalência de 

quadros psiquiátricos foram maiores em indivíduos que haviam perdido seus pais 

precocemente. 

  Os participantes experimentaram perdas muito precoces: no caso do participante José, 

perdeu o pai em um acidente de carro aos 4 anos e afirmava: “porque assim eu tive que 

amadurecer muito rápido, eu não tive escolha, sabe, não tive escolha, então muito cedo, 

[foram] sendo “jogado” responsabilidades nas minhas mãos que eu não tava preparado, que 

eu não queria, sabe, resolver coisas da casa, enfim, e não tinha opção, tinha que ser eu e 

pronto. Então, eu perdi uma referência, não tinha uma referência, é ruim não ter uma 

referência masculina, alguém que te diga como as coisas são, como não são, como as coisas 

acontecem, de dar uns atalhos, e é ruim isso” (sic) – José, 38 anos. 

  Leila perdeu a mãe aos 7 anos, atropelada por um trem, sem compreender direito o que 

havia acontecido: “minha mãe quando ganhava bebê, ficava doida. Um dia ela me chamou 
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para ir ali com ela, mas como eu ia, e a neném [irmã, bebê de três meses] ia ficar? Nesse dia 

ela saiu e não voltou. Então tive que cuidar dos meus irmãos, mas como não tive mãe, não 

pude dar carinho de mãe”.  

 Janaína perdeu a mãe aos 10 anos, lembra-se que às vezes a mãe adoecia, ficava 

ausente e retornava, mas nunca sabia o que a mãe tinha. Somente aos 20 anos, quando teve 

um nódulo no seio, sua tia lhe contou de forma abrupta: “se cuide, sua mãe teve um câncer”, 

lembra-se de ter ficado em choque com a notícia. No senso comum se tem a ideia de privar a 

criança de informações sobre a morte, no intuito de protegê-la, o que na verdade compromete 

o processo do luto e parece refletir na dificuldade dos adultos em lidarem com perdas 

posteriores (Domingos & Maluf, 2003). Os recasamentos de seu pai faziam-na cuidar do 

irmão menor e das outras irmãs – decorrentes dessas uniões ou eram filhas só da madastra, o 

que implicava no amadurecimento forçado de Janaína e em rupturas de vínculos posteriores, 

com as separações e os afastamentos dessas crianças.  

 Gabriela e Luiza sofreram com a separação dos pais e com o sofrimento materno 

frente ao divórcio. Luiza relata que sua mãe ficou “louca”, não cuidava dela, a fazia limpar a 

casa e cozinhar desde cedo e, até limpar a casa de outras pessoas para ficar com o dinheiro. 

Gabriela reconhecia o sofrimento da mãe que se deprimiu após ter descoberto a traição de seu 

pai com outra mulher e, coube a ela cuidar dos irmãos (Fernando e Roberto), mas desde seus 

9 anos, já tomava conta da casa e acabava sendo exigente, tanto que seus irmãos a apelidaram 

de “corneta” porque ela tinha que tomar conta deles e tudo eles vinham pedir a ela.  

 Domingos e Maluf (2013), em um estudo com 25 adolescentes entre 13 e 18 anos que 

perderam entes queridos (pais, mãe, tios, primos e amigos), observaram que as experiências 

de perda pareciam refletir de forma bastante complexa nos jovens. Além de demonstrar a 

vulnerabilidade deles, foi possível verificar que as instituições sociais, principalmente família 

e escola, precisam estar aptas a auxiliar os enlutados neste processo, porém o que 

normalmente ocorre é a inviabilização da expressão do afeto e da escuta, o que dificulta o 

enfrentamento do luto e pode acrescentar maiores complicações psicológicas ou psicossociais. 

Chamam a atenção no referido estudo que, das 38 perdas, 16 foram até dois anos antes da 

realização da pesquisa, 11 entre 3 e 4 anos, 6 entre 5 e 8 anos, duas acima de 8 anos e a 

restante sem informação. Das causas da perda, 31 foram repentinas e 21 devido a causas 

externas, sendo 11 de acidentes de trânsito, seis por homicídios, três por afogamento ou queda 

e uma por suicídio. Os acidentes de trânsito representam a metade das causas externas.  

 Embora o luto seja um processo normal frente à perda, e nem todos necessitem de 

intervenção terapêutica, há pacientes que poderão se beneficiar de acompanhamento 
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psicológico, pois estão em risco de apresentar um luto complicado ou ainda, precisam de 

ajuda para aliviar os intensos sintomas emocionais (Franco, 2018). Durante a Psicoterapia 

Breve Operacionlizada (PBO), centrou-se o luto como situação problema (Simon, 2011) em 

todos os casos e, por meio de interpretações teorizadas (Simon, 2011) baseadas em 

conjecturas psicodinâmicas, buscou-se auxiliar os pacientes a compreenderem as razões 

inconscientes de seu comportamento pregresso e atual, com associações e ressonâncias 

emocionais, que contribuem para o entendimento das soluções dadas diante dos conflitos. A 

atividade do terapeuta na PBO é sempre diretiva, na qual se evita as associações-livres 

prolongadas e, de acordo com a necessidade, recursos suportivos como, sugestão, 

reasseguramento, orientação e catarse podem ser realizados, bem como o contorno da 

transferência negativa (Gebara, 2011).  

 Inicialmente, observou-se importante resistência nos participantes (Kamila, Janaína, 

Leila, Gabriela e Luiza) em relatarem e refletirem sobre a perda. A ideia de que não estavam 

prontas para falar sobre o luto ou de que “ficavam mal” ao lembrar sobre tudo, convergiu com 

a ideia atual de que a morte deve ser evitada e, diversos mitos percorrem tal tema, levando a 

escondê-lo, como no caso da morte interditada (Kovács, 1992) ou ainda nos complicadores do 

luto (Franco, 2018). 

 Quando conseguiram relatar sobre o momento da notícia e os desfechos, foram 

reiterados, diversas vezes, pelos pacientes como se, apesar da dor em relembrá-los, fosse 

preciso repetí-los para que pudesse haver uma compreensão significativa: 

 

 “Foi o dia mais triste da minha vida, ver ele deitado lá [no chão] – Leila chora muito 

– não tive condições de falar com ele, [pedir] para ele lutar pela vida, não desistir, porque eu 

‘dependo’ dele. Mas acho que ele sentiu muita dor e desistiu” (Leila – 57 anos). 

 A elaboração do luto está ligada à qualidade do vínculo, pois quanto maior 

envolvimento afetivo, maior será a energia para o desligamento (Kovács, 1992). Interpretou-

se junto aos participantes os significados das perdas e o que mais elas representavam (Freud, 

1917 [1915]/1996; Parkes, 1998). Para Gabriela seu irmão representava um filho, para Leila 

seu filho era mais do que um companheiro e cuidador, no caso de Janaína, seu futuro havia 

sido comprometido, Luiza ocupou o lugar que era de sua mãe e inconscimente cuidava de seu 

pai como esposa, Kamila tinha uma relação simbiótica com sua mãe e José tinha um vínculo 

ambivalente com sua esposa, visto que apesar do pouco tempo de casados, pensou em 

separar-se na semana anterior ao acidente. Todos estes aspectos foram discutidos e pareciam 

estar atrelados à idealização do falecido, à culpa e aos mecanismos defensivos, visto que 
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haviam sido privados não só do objeto amado, mas de tudo que ele provia (Parkes, 1988). 

Para Gabriela foi muito doloroso compreender tudo o que significava seu luto: 

“a morte do meu irmão, que era como um filho, além sentir que tá faltando ele, perdi aquela 

pessoa que ria, que brincava, a saúde e alegria da [minha] mãe e as minhas filhas comigo 

[uma delas ficou para cuidar da avó e a outra que foi trabalhar no lugar do tio, precisou se 

mudar] – Gabriela – 43 anos 

 Ainda sobre o tipo de relação, observou-se que em algumas situações a prevalência de 

uma relação simbiótica, notada também no TRO, parecia comprometer o processo de 

desligamento no luto. Com Gabriela, Kamila e Leila foi necessário compreender que o tipo de 

vínculo com o objeto amado era na simbiose, do tipo “aglutinado ou gliscóide” (Bleger, 1988, 

p. 51). Essa relação, muito condensada, necessitava ser esmiuçada e discriminada para que 

pudesse ser reintrojetada e elaborada. Era fundamental que fosse possível discriminar o eu do 

não-eu. A simbiose para Bleger é “muda”, por isso, apenas quando há ameaça de ser rompida 

é que seus sintomas aparecem, segundo o autor trata-se de 

 “(...) uma estreita interdependência entre duas ou mais pessoas que se complementam 

para manterem controladas, imobilizadas e, em certa medida, satisfeitas, as 

necessidades das partes mais imaturas da personalidade, que exigem condições que se 

acham dissociadas da realidade e das partes mais maduras ou integradas da 

personalidade. Esta parte imatura e mais primitiva da personalidade foi separada do eu 

mais integrado e adaptado, e configura um todo de certas características que me 

levaram a reconhecê-lo como o núcleo aglutinado da personalidade. Esta separação 

deve ser rigidamente mantida porque, caso contrário, se pode produzir a desintegração 

psicótica” (Bleger, 1988, p.83). 

 

  Desta maneira, podemos supor que pela intensidade do vínculo simbiótico nestes 

casos, a ruptura levou a um processo de intenso sofrimento e a fragilidade egoica pode ser 

representada por essa desintegração. Por se tratar de uma relação narcísica, cada um presente 

na díade está à mercê da sua história, angústia e necessidades, por isso a impossibilidade de se 

separar e entrar em contato com a própria subjetividade (Chatelard & Cerqueira, 2015). 

Diante da perda, a idealização pode ser muito intensa e, nos casos estudados, parecia 

ser um dificultador do processo de discriminação. O exagero nas fantasias, tanto sádicas 

quanto construtivas, intensificava o pavor despertado pelos perseguidores, como a extrema 

perfeição dos objetos “bons”. A idealização prevê a cisão dos objetos de forma que, ao 

exagerar as qualidades do seio bom, é uma forma de proteção contra o medo do seio 

mau/perseguidor e se origina do poder dos desejos que anseiam por um seio inexaurível 

(Klein, 1948/1991). Embora a idealização seja parte essencial da negação, possibilita amar os 

objetos com mais força, favorece a ambivalência, permitindo ao ego se levantar contra os 
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perseguidores e favorecer o desenvolvimento, inicialmente nos casos apresentados, estas 

pareciam reforçar os perseguidores (Klein, 1940/1996). Kamila por exemplo relatava que 

“com tantas pessoas ruins no mundo, justamente sua mãe, que era tão ‘boazinha’, foi 

morrer”. Gabriela, inclusive, não se conformava com a morte de Fernando, pois era um filho 

e um irmão maravilhoso, tendo desejado que Roberto tivesse ido em seu lugar; e Janaína, 

descrevia Gabriel como uma criança excepcional, relembrava com carinho do dia em que 

estava sem dinheiro e seu filho lhe deu as suas economias (o cofrinho) para por gasolina no 

carro. Os objetos internalizados são o “duplo” de situações reais que são alterados pelas 

fantasias e são inacessíveis pelo juízo crítico, nem podem ser percebidos com o crível do 

mundo real (Klein, 1940/1996). 

 Outros mecanismos defensivos também foram comuns, como a cisão, o deslocamento 

e a identificação projetiva, típicos da posição esquizo-paranóide (Klein, 1952/1991). Nos 

casos a ansiedade persecutória parecia ser intensa, pois a cisão também o era, o que 

dificultava a integração dos objetos. Gabriela, por exemplo, relatou: “minha vida desde o 

acidente acabou, foi o fim do mundo, do meu mundo”. A negação também foi observada, 

quando Janaína recusa-se a dizer para uma conhecida que seu filho havia morrido ou quando 

Kamila pensava em comprar roupas que a mãe gostaria, negando a realidade.  

 Durante o processo de luto, diversos sentimentos surgem como a tristeza, a raiva, 

ansiedade e a culpa. No decorrer da PBO, a raiva e a culpa ocuparam lugar importante nos 

atendimentos. Para Kübler-Ross (1998) a raiva é um dos estágios mais difíceis de enfrentar e, 

muitas vezes, acaba sendo projetada para outras pessoas, como a equipe médica, a pessoa 

responsável pela notícia ou um “bode expiatório” no caso de mortes violentas como o 

condutor ou ladrão, por exemplo, (Kovács, 2003; Romão, 2013). Kamila imaginava que para 

o condutor do veículo que atropelou sua mãe, o acidente não tinha significado nada, pois 

fantasiava que ele continuava feliz, ao vê-lo em eventos pelas redes e mídias sociais. Ela 

sentia muita raiva dele, como se desejasse vingar-se. Para isso, era frequente suas idas a 

delegacia, para saber o andamento do processo. Esse sentimento pareceu abrandar, quando ao 

encontrá-lo no trânsito e o vê fazendo uma manobra perigosa, grita com ele dizendo: “não 

bastou matar uma pessoa?”. Luiza projetava sua raiva nas pessoas que, segundo ela, 

denunciavam a realidade de que seu pai não estava mais ali. José, por sua vez, dirigia sua 

raiva à sua mãe e à mãe de seu filho e, no seu caso pareciam estar relacionacionados a 

conteúdos anteriores ao acidente no que se refere à ex-companheira e com a mãe, por 

deslocamento de sua culpa. Já Janaína e Gabriela dirigiam a culpa a si mesma. 
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 Freud (1917 [1915]/1996) considera que na melancolia o desânimo doloroso, a 

suspensão de interesse no mundo externo, a perda da capacidade de amar, o rebaixamento da 

autoestima expresso nas autorecriminações e autoacusações, até a expectativa de punição são 

decorrentes da identificação com o objeto perdido. O mesmo ocorre no luto, com a exceção da 

perturbação da autoestima. A dificuldade no processo de luto não permite ao indivíduo 

substituir o objeto perdido, pois psiquicamente recusa a perda e, então, identifica-se com o 

objeto amado e se sente incapaz de escolher um novo objeto de amor e, assim, reinvestir sua 

libido. Para o mesmo autor, a libido deveria ficar livre e retornar para o ego, enquanto que na 

melancolia a perda do objeto é a perda do ego.  

  Os participantes deste estudo se culpavam por considerarem que foram os 

responsáveis pelo acidente e pelas dores inflingidas a outros (Janaína, José e Gabriela); por 

não terem evitado o ocorrido ou por acharem que deixaram de fazer algo (Kamila, Leila, 

Luiza); por acreditarem que não mereciam retomar a vida após o que ocorreu. Janaína 

imaginava que “quando o meu marido ou minha filha estavam quietos, logo imagino que 

estavam assim porque ‘matei o irmão dela’”. Luiza se sentia “culpada, porque alguns meses 

antes do acidente, meu pai foi ao neurologista e eu não pude acompanha-lo... o carro dele 

não tinha airbag como o meu ou de meu irmão, deveria ter insistido para ele ter no carro, 

mas a gente nunca se ligou nesses detalhes”. A culpa de Luiza se estendia em não conseguir 

ficar com a filha, dar atenção ao marido ou “sentir prazer na presença deles”. 

 Podemos considerar, a partir das ideias de Grinberg (2000), que estes pacientes 

remetem aspectos presentes na culpa persecutória. Embora conseguissem verbalizar este 

sentimento, buscavam negá-lo frequentemente, evitando entrar em contato com o mesmo, o 

que dificultava a elaboração. Para Klein (1957/1991), a culpa é oriunda das fantasias 

destrutivas dirigidas ao objeto, permeada pelo temor de que seus impulsos agressivos possam 

tê-lo destruído. A percepção dos impulsos depressivos tem um papel fundamental na 

integração do ego porque possibilita compreender melhor tanto a realidade interna quanto a 

externa (Klein, 1946/1991). A reparação surge como consequência ao insight da realidade 

psíquica e é uma forma de enfrentamento dos sentimentos de pesar, culpa e medo de perder o 

objeto.  

 A culpa depressiva, que ocorre no luto normal (ou descomplicado), exige um ego 

integrado e capaz de reinstalar em si os objetos amados por meio da reparação. Já na culpa 

persecutória, a integração do objeto não é possível, pois o objeto amado é sentido como 

perseguidor (Grinberg, 2000). As experiências boas vivenciadas na infância e na realidade 

externa podem refutar as ansiedades e o sofrimento relacionado ao mundo psíquico, que é 
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individual, ao passo que as experiências desagradáveis também têm seu valor: se o bebê é 

capaz de suportá-las, mantém preservados seus bons objetos, as experiências amorosas e o 

amor recíproco, possibilitam ao ego fortalecido enfrentar os perigos, bem como intensas 

experiências de privação podem reforçar as fantasias persecutórias e comprometer a 

integração egoica (Klein, 1940/1996).  

 O aumento do amor e da confiança possibilita acreditar no mundo e vencer, 

gradativamente, a depressão e o sentimento de perda. Ao experimentar o amor, ser amado e 

sentir prazer junto aos outros, a confiança na bondade dos outros e em si é aumentada. O 

contrário também é verdadeiro, as experiências desagradáveis diminuem a esperança e 

aumentam as ansiedades frente aos perseguidores (Klein, 1940/1996).  

 Os participantes demonstravam estar impactados pelas perdas, que pareciam ter 

abalado a confiança no mundo interno e externo, impossibilitando reordenar o caos, pois ao 

reviver a posição depressiva arcaica, isso parece não ter sido satisfatório e alcançado o 

estabelecimento dos objetos bons internos. O ego, para controlar os objetos maus e perigosos, 

cria fantasias onipotentes e violentas e, assim, tentar salvar os bons objetos (Klein, 

1940/1996).  

“Eu fico sempre com aquela coisa, de achar que não posso voltar a ser feliz, sabe, por 

eu ter de alguma forma ter impedido isso na filha dela, minha esposa ... é como se eu não 

tivesse o direito de ser feliz” – José 38 anos.  

 Gabriela se sentia muito culpada e apenas ao final do processo terapêutico é que foi 

capaz de relatar o fato de ter favorecido a folga de seu irmão, o que a fez se sentir responsável 

pelo acidente: “Se ele [irmão Roberto – condutor] é o assassino, eu sou a co-assassina”. Ter 

sido capaz de dizer isso possibilitou expressar suas fantasias destrutivas e reconhecer o quanto 

sua culpa era avassaladora e permeada de fantasias destrutivas. Leila também se culpava, mas 

suas fantasias eram onipotentes, pois acreditava que se tivesse dito para seu filho reagir, ele 

teria se salvado, ou ainda, por ser uma mulher de fé, tinha que ter salvado seu filho.  

A culpa sentida parecia ainda ter relação com as fantasias e impulsos sádicos dos 

estágios iniciais, bem como superego arcaico, visto que dentro do ego, os objetos 

extremamente bons estão presentes, juntamente com os extremamente assustadores e 

persecutórios. Essas figuras se originam a partir das fantasias e impulsos agressivos do bebê, 

que projeta sua agressividade nas figuras internas a partir de seu superego arcaico, 

intensamente rígido e retaliador, em que há objetos devorados e devoradores. Essas figuras 

cruéis e perigosas tornam-se representantes da pulsão de morte (Klein, 1948/1991). Esses 

aspectos pareciam muito fortes em Janaína quando, após a morte de Gabriel, o seu filho mais 
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novo se queimou, o que a fez sentir-se muito mal como se estivesse sendo punida: “Acabei de 

perder um filho e o outro se queima, que tipo de mãe sou eu?” – Janaína, 42 anos.  

 José, embora entrasse em contato com sua culpa, projetava parte dela em sua mãe que 

solicitou a viagem: “Foi eu que provoquei [o acidente], eu que tava guiando, o carro caiu, 

você [mãe] se machucou, eu sou o responsável, beleza, mas quem me pediu para ir?”, talvez 

pelo fato de ter pensado na separação cerca de duas semanas antes do acidente, pelos conflitos 

com sua esposa, por causa de seu filho. 

 Foi necessário, durante a PBO, avaliar em alguns casos (Luiza, José e Leila) as 

ideações suicidas. Às vezes, o pesar do enlutado é tão mobilizador que surgem fantasias de 

querer acompanhar o morto (Almeida et al., 2011; Kovács, 1992). As ideações de Leila eram 

muito mais no sentido de deixar-se morrer do que, ativamente, tentar algo contra si mesma. 

Parecia um desejo de voltar ao estado pré-natal em um sentimento de unidade e de segurança 

com o objeto bom, estando livre de perturbações e preocupações, cujo anseio pelo estado pré-

natal estaria repleto de idealizações (Klein, 1957/1991). Luiza havia tido uma tentativa 

pregressa na adolescência e José trouxe, no início da PBO, ideações suicidas importantes 

juntamente com os sintomas depressivos. Os três foram encaminhados para avaliação e 

conduta psiquiátrica, sendo que Leila e José já faziam uso de antidepressivos e assim 

permaneceram.  

 A crise suicida é um momento em que a tomada de decisão torna-se intensamente 

difícil e pode ser decorrente de uma exacerbação da doença mental ou uma turbulência 

emocional após um evento sentido como doloroso. Na crise suicida, o indivíduo busca uma 

forma particular de resolver a situação crítica em que está inserido, sendo o apogeu drástico 

de uma situação iniciada no curso normal da vida, em que o indivíduo em algum momento se 

perdeu (Botega, 2015; Marquetti & Leite, 2018). A pessoa que busca o suicídio como solução 

de suas dificuldades, não quer morrer e sim pôr fim ao seu sofrimento (Cassorla, 1991b). 

Estão entre os fatores de risco para o suicídio, ser do sexo masculino, jovens ou idosos, ser 

solteiro, viúvo ou divorciado, a ausência de apoio familiar e ter vivenciado perda ou situação 

estressante. Nesses casos, tomou-se como ponto de urgência as ideações e o risco suicida com 

o intuito de favorecer o acolhimento e possibilitar que os pacientes se aproximassem da crise 

e pudessem refletir a partir dela, identificar gatilhos, oferecer apoio emocional, aumentar o 

apoio social e identificar pessoas significativas (Botega, 2015). 

 Apesar da complexidade dos lutos, durante a psicoterapia, buscou-se favorecer a 

desidentificação e o desinvestimento de energia, buscando viabilizar a introjeção dos objetos 

perdidos, por meio das recordações e do amor vivenciado (Freud, 1917 [1915]/1996). 
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Gradativamente, foi possível perceber que lembrar-se do falecido ou do relacionamento 

vivido, parecia menos ameaçador e a experiência vivida havia sido gratificante e agora novos 

planos e horizontes podiam ser almejados. Os enlutados, à medida que se possibilitaram 

compreender a morte como real, e concomitantemente manter vivo os sentimentos em relação 

ao falecido, poderiam ter seus recursos egoicos fortalecidos e, gradativamente, retomar a 

autoestima, os planos e a capacidade de amar e confiar no mundo (Freud, 1917 [1915]/1996; 

Klein, 1940/1996).  

“Antes eu achava que se a Fernanda [filha] estava triste, era porque matei o irmão dela, hoje 

sei que foi uma fatalidade e hoje, olhando para o acidente, sei que não era para eu ter ido, 

talvez [eu tive que] ficar aqui para cuidar dos meus filhos” – Janaína, 42 anos.  

 A busca pela integração foi favorecida pela PBO e falar sobre o luto e a perda não era 

mais tão ameaçador: “[Antes] ficava bem perdida quando me perguntavam quantos filhos eu 

tinha, hoje dou uma parada, penso para responder e consigo falar que tive três, mas um 

faleceu” – Janaína, 42 anos. 

 No quadro a seguir é apresentado um comparativo da evolução entre a primeira e a 

segunda avaliação por meio do SISDAO:  

 

Tabela 60 - Evolução da eficácia adaptativa dos participantes por meio do SISDAO 

Participante 1ª SISDAO 2ª. SISDAO 

 Setores Classificação Setores Classificação 

 
 

Kamila 

Pr: Adequada.  

A-R: Pouquíssimo adequada. 

Or: Adequada. 
S-C: Pouco Adequada. 

3,0 

Ineficaz 

Moderada 
(Grupo 3). 

Pr: Adequada.  

A-R: Pouco adequada. 

Or: Adequada. 
S-C: Pouco Adequada. 

4,0 

Ineficaz Leve 

(Grupo 2). 

 
 

Janaína 

Pr: Pouco adequada. 

A-R: Pouquíssimo adequada. 

Or: Pouco adequada. 

S-C: Pouco Adequada. 

2,0 

Ineficaz 

Severa 

(Grupo 4). 

Pr: Adequada.  

A-R: Pouco adequada. 

Or: Pouco adequada. 

S-C: Adequada. 

4,0 

Ineficaz Leve 

(Grupo 2). 

 

 

Luiza 

Pr: Pouquíssimo adequada.  

A-R: Pouquíssimo adequada. 

Or: Pouquíssimo adequada. 

S-C: Pouquíssimo Adequada. 

1,5 

Ineficaz Grave 

(Grupo 5). 

Pr: Pouco adequada. 

A-R: Pouco adequada. 

Or: Pouco adequada. 

S-C: Pouco Adequada. 

3,0 

Ineficaz 

Moderada 

(Grupo 3). 

 
 

José 

Pr: Pouco adequada. 

A-R: Pouquíssimo adequada. 

Or: Pouquíssimo adequada. 

S-C: Pouquíssimo Adequada. 

2,0 

Ineficaz 

Severa 

(Grupo 4). 

Pr: Pouco adequada. 

A-R: Pouco adequada. 

Or: Pouco adequada. 

S-C: Pouco Adequada. 

3,0 

Ineficaz 

Moderada 

(Grupo 3). 

 
 

Leila 

Pr: Pouco adequada. 

A-R: Pouquíssimo adequada. 
Or: Pouco adequada. 

S-C: Pouquíssimo Adequada. 

2,0 

Ineficaz 
Severa 

(Grupo 4). 

Pr: Pouco adequada.  

A-R: Pouco adequada. 
Or: Pouco adequada. 

S-C: Pouco Adequada. 

3,0 

Ineficaz 
Moderada 

(Grupo 3). 

 
 

Gabriela 

Pr: Pouco adequada.  

A-R: Pouquíssimo adequada. 

Or: Pouco adequada. 

S-C: Pouco Adequada. 

2,0 

Ineficaz 

Severa 

(Grupo 4). 

Pr: Pouco adequada. 

A-R: Pouco adequada. 

Or: Pouco adequada.. 

S-C: Pouco Adequada. 

3,0 

Ineficaz 

Moderada 

(Grupo 3). 
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  Pode-se considerar que a evolução adaptativa, em todos os casos estudados, 

demonstrou ganhos importantes, principalmente, na área Afetiva-Relacional (A-R). Houve 

pacientes que apresentaram melhora adaptativa em dois níveis (Janaína e Luiza) e os demais 

mostraram melhora de um nível.  

 No que se refere à Janaína, é possível destacar que, ao final do processo psicoterápico, 

falar sobre sua culpa, conversar com seu esposo sobre o acidente e tolerar suas angústias e 

ansiedades, tentando não superproteger os filhos, foi de grande relevância e possibilitou 

discriminar melhor o eu do não-eu, diminuindo a simbiose entre si e o objeto perdido. Foi 

capaz de oferecer acolhimento e contar sua história a outra família que havia perdido dois de 

seus filhos e, ao se colocar no lugar da mãe, reconhece que ainda tinha os outros dois para 

poder cuidar, demonstrando assim gratidão (Klein, 1957/1991). Ser capaz de ouvir detalhes 

do acidente e tolerar a angústia, sem ser destruída, demonstrou tentativas importantes de 

reparação que possibilitaram internalizar bons objetos e, principalmente, fruir na relação com 

o marido e filhos.  

 Se o objeto bom foi bem introjetado, a integração do ego e a síntese do objeto se 

tornam possíveis, e uma mitigação do ódio por meio do amor pode acontecer, favorecendo a 

elaboração da posição depressiva. A identificação agora ocorre com os objetos totais, e o ego, 

por estar mais fortalecido, reconhece a bondade dentro de si e, com a capacidade de amar bem 

estabelecida, tem menos necessidade de idealizar e diminuem os temores dos impulsos 

destrutivos e dos perseguidores (Klein, 1957/1991). Janaína demonstra ser capaz de conter os 

ataques de seu filho adotivo, reiterando o amor que sente por ele, não temendo mais ser 

destruída pela fantasia de ser uma má mãe.  

 Luíza demonstrou mais autocrítica em seus aspectos destrutivos, não fazia mais uso de 

medicação para emagrecer, ainda que por conta própria e foi capaz de reconhecer seus ataques 

a si mesma, a partir da compreensão do sentimento de culpa. Reconhecia que não era 

responsável por manter a família unida e demonstrou tendência a separar-se de sua mãe, 

diminuindo seus ataques a ela e à própria maternidade. O temor de repetir com sua filha a mãe 

internalizada a mantinha longe do exercício da maternidade e isso gerava ainda mais culpa. 

Desta maneira, conseguir discriminar-se de sua mãe, pai, filha e marido, possibilitou um 

caminho rumo à integração de seu ego.  

 Janaína e Luiza apresentaram evolução de dois níveis da eficácia adaptativa, eles 

estavam relacionados ao fato de desejar pôr limites ao seu trabalho (tanto Leila, Luiza e 

Janaína, haviam focado no trabalho para não sentirem as dores do luto), e agora planejavam 

melhor o que fariam: prestar um concurso, não trabalhar tantas horas ininterruptas, etc. Luiza 
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compreendia que estar no comércio da família era uma maneira de manter o pai vivo, mas era 

possível fazer isso pelas lembranças. Compreender que tinha sentimentos diversos e sentir-se 

capaz de experimentá-los trouxe ganhos importantes para ela, pois a maturidade emocional é 

a capacidade de lidar com emoções conflitantes, experimentar equilíbrio entre a vida interna e 

o vínculo com a realidade, bem como desfrutar de prazeres, a partir da liberdade em relação à 

inveja e ressentimentos (Klein, 1960/1991). Luiza ainda não havia atingido plenamente essa 

maturidade, mas reconhecia que as decisões viriam dela e sentia-se mais preparada para 

enfrentar os desafios. Foi capaz de experimentar gratidão (Klein, 1957/1991) na relação 

terapêutica e sentia prazer em ter concluído esse processo, pois também se queixava de nunca 

terminar as coisas. É possível supor que, ao utilizar a criatividade e sua capacidade de amar, 

caminhava rumo à mitigação do ódio e dos impulsos destrutivos (Klein, 1940/1996). 

Visualizava em si alguma organização psíquica e o desejo de recomeçar, o que indica uma 

evolução importante no processo de luto (Kovács, 1992). 

 Os participantes José, Kamila, Leila e Gabriela experimentaram avanço de um nível de 

acordo com os resultados do SISDAO (Tabela 60).  

 Kamila demonstrou ter vivenciado o luto antecipatório (Fonseca, 2004). A paciente 

vivia um momento repleto de sentimentos ambivalentes e de culpa persecutória, no qual 

apresentava desgaste físico e emocional no cuidado com a mãe, desgaste este compartilhado 

com seus irmãos que dividiam as tarefas de cuidado. No último mês de internação, optou-se 

pela contratação de uma cuidadora, esse aspecto pareceu saudável, visto que foi feito um 

desinvestimento na relação em que Kamila pode experimentar um afastamento de sua mãe 

(Freud 1917 [1915]/1996).  

 Ao final do processo psicoterápico, foi possível observar a eficácia da PBO por meio 

da resolução da situação problema em que a paciente inicia um processo de retomada dos 

aspectos pessoais: busca pelo autocuidado, desvinculação da figura materna, expressão de 

sentimentos, como a raiva e exercício da maternidade com seu enteado, reiterando que 

experimentar sentimentos conflitantes é uma maneira de integração egoica (Klein, 

1960/1991). 

 No resultado da segunda avaliação do SISDAO, Kamila demonstrou interesse em 

continuar o processo psicoterápico para se autoconhecer e percebeu os ganhos obtidos em 

discutir sobre questões íntimas, visto que falar sobre o luto com seu esposo ainda parecia 

difícil para ele, em sua percepção, o que pode ser projeção. Sentia-se mais à vontade com seus 

sentimentos, mesmo os de dor, raiva e saudade. O temor de vir a esquecer-se da mãe também 

evoluiu, a ponto de diminuir as imagens que mantinha consigo e em casa, guardando apenas 
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algumas para quando sentisse saudades. Mesmo tendo uma falta que antecedeu à entrevista 

devolutiva, essa foi compreendida como tentativa de sozinha, alcançar o alívio desejado.  

 José foi capaz de reconhecer que projetava e fazia muitas exigências ao seu filho e 

experimentar uma autocrítica mais saudável e não a que costumava fazer, pautada no nível de 

exigência extrema, indicando um superego arcaico (Klein, 1952/1991, 1969a). Foi possível 

experimentar algum sentimento de gratidão por sua mãe e irmã, diminuindo assim o ódio 

nelas projetado. Também experimentou tentativas de reparação (Klein, 1952/1991) com irmã, 

mãe e filho, mas a ex-companheira (mãe de seu filho) ainda era depositária de muito ódio e 

José recusava-se a olhar para este aspecto. 

  Apesar dos avanços, José não aceitou dar continuidade ao tratamento psicoterápico, 

pois não queria ter que contar “novamente sua história para outra pessoa” o que pareceu 

indicar que não foi capaz de suportar a inveja na relação terapêutica, agindo como se não 

precisasse da ajuda da terapeuta (Joseph, 1985/1992). Sua culpa ainda estava diluída e parte 

dela era projetada em sua mãe que, segundo ele, insistiu para terem viajado, o que se pode 

levantar a resistência intensa do paciente, mesmo após o término do processo. 

 Leila, que nunca havia feito psicoterapia, manifestou interesse em dar continuidade ao 

processo e experimentava muita gratidão na relação transferencial (Klein, 1957/1991). 

Destaca-se que o final do processo psicoterápico coincidiu com o final do ano, o que a 

mobilizou intensamente, pois experimentava ressentimento e inveja por ter um Natal sem seu 

filho e o sentimento de estar sozinha. Leila atribuía a hostilidade ao mundo, que havia 

roubado seu objeto tão precioso, levando a reviver o afastamento de sua mãe, e tendo 

substituído-a, na infância, por seu pai, que também a deixou precocemente (Klein, 

1940/1991). Apesar de toda dor e tristeza, Leila fez tentativas de buscar contato e ampliar a 

rede de apoio e, então pensava em se fortalecer para poder dar continuidade ao processo ao 

qual seu filho tinha dado início para regularizar as visitas à filha, sendo herdeira do desejo do 

filho. 

 Gabriela, durante todo o processo psicoterápico, demonstrava intensa culpa pela perda 

do irmão, revelando que se sentia responsável pelo sofrimento do outro irmão, Roberto, e de 

sua mãe. Esse intenso sentimento mostrou-se mais claro somente quando na 10ª sessão 

revelou que sua culpa estava atrelada em ter facilitado o atestado que daria folga ao irmão 

(Roberto) que após aproveitar o dia, saiu com Fernando e sofreram o acidente. Gabriela 

considerava que se ela não tivesse favorecido o atestado, talvez não tivessem saído e seu 

irmão estivesse vivo. As fantasias onipotentes e destrutivas eram muito fortes e pareciam estar 

relacionadas às resistências apresentadas por ela que a fizeram guardar esse segredo por tanto 
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tempo, bem como as idealizações e defesas primitivas, típicas da posição esquizo-paranóide 

(Klein, 1952/1991). Foi necessário auxiliar a participante sobre a hipótese de punição ao 

próprio ego como maneira de penalizar-se diante da culpa intensa. Parecia que a ação do 

superego arcaico, embebido na pulsão de morte, intensificava a rigidez e sua intensa 

autocrítica (Klein, 1948/1991). Gabriela também iniciou tentativas de desfrutar de 

experiências prazerosas e de planos, mesmo não tendo superado a posição esquizo-paranóide, 

tentativas de integração e de reparação haviam sido iniciadas e a participante parecia 

esclarecida quanto à sua dependência e culpa.  

 Os dados obtidos nas avalições do TRO corroboram os achados no SISDAO. Pode-se 

afirmar que na primeira avaliação do grupo predominou a posição esquizo-paranóide na maior 

parte das pranchas, juntamente com suas defesas mais primitivas, em que prevaleciam a 

clivagem, a idealização e a identificação projetiva. Na posição esquizo-paranóide, a pulsão de 

morte dá origem ao medo do aniquilamento, e esse é a causa das ansiedades persecutórias, 

pois parte do instinto de morte ao ser defletida, é convertida em agressividade contra os 

perseguidores. A relação com o objeto primário é divida em seio ideal e persecutório. As 

experiências de gratificação são atribuídas à bondade do seio bom e as privações sentidas 

como hostis são atribuídas ao seio mau (Klein, 1952/1991).  

   Para enfrentar a ansiedade de aniquilamento, o ego desenvolve mecanismos 

defensivos como a introjeção e a projeção, esforçando-se para introjetar o bom e projetar o 

mau. Além destes, há a cisão, a fim de manter a salvo o bom objeto dos perseguidores, a 

idealização e a negação. Nessa posição, as relações de objeto são parciais e as fantasias 

destrutivas e de aniquilamento estão no auge (Klein, 1952/1991). 

  Ainda na primeira avaliação, foi possível observar histórias que apontavam um 

funcionamento psíquico típico da posição gliscocárica, em função da dificuldade de 

discriminação entre o eu e o não-eu, ansiedades confusionais e catastróficas. Bleger (1988) 

destacou a dificuldade de discriminação entre o eu e o não-eu, típicos desssa posição.  

 Procópio (2014) observou em sua amostra com mulheres vítimas de violência 

doméstica que elas se apresentavam mais vulneráveis, com sentimentos de abandono e 

rejeição. O predomínio foi na posição esquizo-paranóide e gliscocárica, sendo que houve 

ausência da posição depressiva. As defesas utilizadas foram as mais primitivas: clivagem, 

identificação projetiva maciça, escotomização e dificuldade de discriminação. Neste grupo de 

enlutados, podem-se observar resultados parecidos na primeira avaliação, com destaque ao 

medo da solidão. Os personagens em muitas histórias eram indiscriminados, o contato com a 



238 
 

realidade era prejudicado e também predominavam as posições esquizo-paranóide e 

gliscocárica.  

 O funcionamento egoico dos participantes demonstrava na primeira avaliação que, 

diante da culpa e da persecutoriedade, para suportar a culpa e o fracasso, as defesas utilizadas 

eram as mais primitivas, corroborando os achados de Hokama (2015) com homens que 

haviam praticado violência doméstica. Segundo Klein (1946/1991), as defesas típicas do ego 

arcaico são: cisão, idealização, negação da realidade, indicando que os medos são muito 

intensos, diante disso o bebê não consegue elaborar a posição esquizo-pranóide. As 

ansiedades persecutórias são decorrentes do medo do aniquilamento do eu pela percepção de 

um ambiente hostil, em que os aspectos destrutivos são projetados, ao passo que na ansiedade 

depressiva, o temor é de ter causado dano no objeto amado, na qual a culpa gerada, leva à 

tendência à reparação (Klein, 1948/1991). 

 Na segunda avaliação, podem-se perceber algumas mudanças, pois identifica-se a 

presença de respostas mais integradas, com predomínio da posição depressiva, por haver 

tentativas de reparação indicando mais recursos egóicos e tentativas de integração. As defesas 

apresentadas foram mais elaboradas e, embora ainda houvesse a presença de idealizações e 

defesas obsessivas, o ego demonstrava possuir recursos para reconhecer as angústias, suportá-

las e buscar recursos para lidar com elas.  

  Esses dados podem ser relacionados aos achados de Coronel (2015), pois em seu 

grupo formado pela população geral, a autora encontrou maior capacidade de abstração e 

simbolização do que no grupo clínico (homens com comportamento violento), em que as 

maiores dificuldades eram em abstrair, pois produziram histórias mais concretas. No grupo 

clínico-pisquiátrico (dependentes químicos), as histórias possuíam conteúdos mais paranoicos 

e com dificuldade de discriminação, típicos da gliscocárica.  

  Destaque especial merecem as pranchas que avaliam o luto (AG, C2), 

separação e morte (A3) e doença morte (BG) e a lâmina Branca, confome Tabela 61:  

 

Tabela 61 – Comparação dos resultados nas pranchas AG, C2, A3, BG e Branca do TRO: 

Prancha Caso 1 – 

Kamila 

Caso 2 – 

Janaína 

Caso 3 – Luiza Caso 4 – José Caso 5 – Leila Caso 6 – 

Gabriela 

AG (5) 

inicial7 

Sem figuras 

humanas, medo 

da perda, 

dificuldade na 

discriminação. 

Inclusão de 

personagens, 

angústia 

confusional, 

não suporta a 

ideia de morte. 

História com 

velórios e 

caixões. A 

ansiedade é de 

perda, com 

defesas mais 

Medo da 

destruição. 

Mecanismos 

de defesa: 

identificação 

projetiva. 

Medo da 

destruição. 

Negação e 

defesas 

maníacas. 

Presença de 

espíritos e 

sombras. Medo 

de 

aniquilamento. 

Defesas 

                                                
7 Inicial: refere-se aos resultados da lâmina na primeira avaliação. 
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primitivas 

como a cisão. 

adesiva e 

idealização. 

escotomização 

e reparação 

maníaca. 

AG (5) 

final8 

Figuras 

humanas 

inexistentes, 

medo da morte, 

idealização e 

identificação 

projetiva. 

A ansiedade 

presente é de 

perda e a 

defesa é a 

idealização. 

História com 

velório e 

corpos 

(ansiedade 

destrutiva), 

mas tentativas 

de reparação 
maníaca. 

Figuras 

humanas 

distanciadas, 

ideia de 

paraíso. 

Reparação 

maníaca. 

Medo da 

solidão. 

História 

idealizada. 

Escotomização. 

Personagens 

são pinguins 

em um 

ambiente 

hostil. Apesar 

disso, há 

presença de 
controle 

onipotente, 

defesas 

obsessivas e 

tentativas de 

reparação. 

A3 (8) 

inicial 

Medo da 

exclusão e 

defesa como a 

negação e a 

idealização. 

Medo da 

perda. 

Presença de 

fantasias 

onipotentes e 

identificação 

projetiva. 

História de 

velório e medo 

da perda. 

Identificação 

projetiva 

maciça e 

presença de 
reparação 

maníaca. 

História sem 

figuras 

humanas 

(Deus). Medo 

de 

aniquilamento. 

Identificação 
projetiva 

maciça e 

idealização. 

Medo do 

abandono. 

Escotomizaçao 

e reparação 

maníaca. 

Medo do 

aniquilamento. 

Projeção, cisão 

e reparação 

maníaca. 

A3 (8) 

final 

Medo da 

exclusão do 

par. Defesas 

tentativas de 

reparação.  

Medo da perda 

e tentativas de 

reparação 

maníaca. 

História de 

velório. Medo 

da perda. 

Defesas 

dissociação e 

racionalização. 

História com 

Deus e 

pessoas. Medo 

de 

aniquilamento. 

Identificação 

projetiva 

maciça e 

negação 
maníaca. 

Medo da 

solidão e do 

vazio. Defeas 

obsessivas, 

idealização e 

escotomização. 

Medo da perda. 

Tentativas de 

reparação, 

racionalização. 

BG (10) 

inicial 

Medo da 

solidão. 

Defesas 

maníacas e 

negação. 

Medo da 

destrutividade. 

Defesas 

idealização e 

racionalização. 

Medo do 

aniquilamento. 

Angústia 

confusional e 

identificação 

projetiva 

maciça. 

Medo do 

aniquilamento. 

Angústia 

confusional e 

identificação 

projetiva 

maciça. 

Medo do 

aniquilamento. 

Angústia 

confusional.  

Medo do 

abandono. 

Defesas 

obsessivas e 

idealização.  

BG (10) 

final 

Medo da 

solidão. 

Racionalização. 

História de 

luto. Medo da 

perda. 

Idealização e 

Tentativas de 

reparação.  

Medo da perda. 

Angústia 

Confusional e 

idealização. 

Medo do 

abandono. 

Angústia 

confusional e 

idealização. 

Medo da perda. 

Identificação 

projetiva 

maciça e 

reparação 

maníaca.  

Medo da 

rejeição. 

Tentativas de 

reparação e 

racionalização. 

C2 (11) 
inicial 

Medo da 
solidão. 

Defesas 

obsessivas e 

negação 

maníaca. 

Medo da 
perda. 

Inclusão de 

personagens e 

idealização. 

Medo do 
aniquilamento. 

Inclusão de 

personagens. 

Cisão e 

identificação 

projetiva 

maciça. 

Medo da 
perda. 

Inclusão de 

personagens. 

Reparação 

maníaca.  

Medo do 
abandono. 

Angústia 

confusional e 

identificação 

projetiva 

maciça. 

Medo da 
solidão. 

Inclusão de 

personagens. 

Presença de 

conteúdos 

orais. Defesas 

obsessivas e 

idealização.  

                                                
8 Final: refere-se aos resultados da lâmina na segunda avaliação. 
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C2 (11) 

final 

Medo da 

solidão. 

Defesas: 

idealização e 

controle 

obsessivo. 

Medo da 

solidão. 

Inclusão de 

personagens e 

racionalização. 

Medo da 

desordem. 

Identificação 

projetiva 

maciça e 

defesas 

obsessivas. 

Medo do 

abandono. 

Defesas 

obsessivas e 

racionalização. 

Conteúdos 

orais. 

Medo do vazio. 

Inexistência de 

conteúdo 

humano. 

Identificação 

projetiva 

maciça e 

tentativas de 

reparação. 

Medo da perda. 

Defesas 

racionalização, 

idealização e 

negação.  

Branca 
(inicial) 

Idealização 
maníaca. 

Distância da 

realidade. 

Bom 
prognóstico 

apesar dos 

termores.  

Expectativa de 
mudança. 

Lutos e perdas 
sentidas como 

avassaladoras 

e sentimento 

de culpa. 

Sentimentos de 
vazio, mas há 

esperança. 

Contato com a 
realidade 

prejudicado. 

Intensa 

angústia e 

temor de 

sucumbir à dor. 

Branca 

(final) 

Melhor contato 

com a 

realidade. Ego 

mais 

fortalecido para 

enfrentar as 

perdas. 
Idealização. 

Esperança no 

recomeço e 

mais realista. 

Gratidão e 

fortalecimento 

egoico. 

Expectativa de 

mudança, 

indecisão e 

gratidão. 

Solidão e 

vazio. Medo 

do futuro e de 

ser punida. 

Identificação 

projetiva 

maciça de dor e 

temor de não 

melhorar. 

Pedido de 

ajuda. 

A alta pareceu 

mobilizá-la. 

Reconhece 

possuir mais 

recursos e há 

tentativas de 

integração 
egoica.  

 

 Podemos observar que nas primeiras avaliações o luto, quando é percebido, é visto 

como ameaçador e as figuras são indiscriminadas. As defesas também são indicativas de ego 

fragilizado e há inclusão de personagens na tentativa de aplacar a angústia diante de histórias 

pouco simbólicas e criativas. Flach (2014), em sua amostra de jovens infratoras, encontrou 

que a precariedade da constituição psíquica coincidia com produção pobre, pouco simbólica e 

criativa.  

 Em situações de perdas, as histórias remetiam a espíritos ou a Deus, em que figuras 

divinas viriam aplacar a dor ou angústia. Alcântara, Grassano, Rossini e Reimão (2007) em 

uma amostra de pacientes com narcolepsia, observaram que em pranchas que remetiam a 

perdas os participantes manifestaram que os lutos primitivos ainda não estavam elaborados, 

não entravam em contato com a dor e esperavam uma força divina ou de um salvador, como 

indicativo de depressão.  

 As histórias elaboradas na prancha Branca, na primeira avaliação, remetiam a 

situações idealizadas, pouco contato com a realidade e temores diante do futuro. Em algumas 

situações, foi possível perceber esperança de melhora e indicativos de bom prognóstico. 

Alcântara et al. (2007) encontraram em seus pacientes com narcolepsia que na prancha branca 

apresentavam desejos de satisfação das necessidades e diminuição da frustração, diante da 

idealização e de desejo de cura mágica. Em um estudo com pacientes com transtorno de 

pânico, as histórias produzidas nas pranchas brancas eram de um mundo desejado e de 
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gratificações. As soluções para as frustrações e a ansiedade eram psicóticas, pois os desejos 

eram de fusão e de idealização (da Silva, Rosa, Paegle, Braunholz, & Bolgar, 2004).  

 Por fim, na segunda avaliação, corroborando os achados do SISDAO, os pacientes 

pareciam demonstrar maior capacidade de enfrentamento e recursos egoicos, as defesas 

utilizadas se apresentavam mais elaboradas e demonstravam estar mais fortalecidos. 

Contrariando essa perspectiva, observa-se o caso 4 em que José parecia muito resistente na 

aplicação do TRO, queixava-se de dor de cabeça e de falta de criatividade. Suas histórias 

eram vagas, os personagens impessoais e com figuras divinas (Deus), além de demonstrar um 

superego arcaico e impiedoso (Klein, 1948/1991). Na entrevista devolutiva, se recusou a ser 

reencaminhado, pois não desejava ter que repetir sua história à outra terapeuta, o que sugeriu 

um ataque transferencial, por inveja do terapeuta, como se não precisasse mais de ajuda 

(Joseph, 1985/1992).  

 As histórias elaboradas por Leila, na segunda avaliação, remetiam também a figuras 

humanas indiscriminadas e desejo de ajuda divina, além de angústia confusional e 

manifestações simbióticas. Embora tenha demonstrado tentativas de reparação, atribui-se ao 

fato do término da PBO ter coincidido com as festas de final de ano e Leila parecia muito 

mobilizada porque imaginava o quão solitário e doloroso seria passar o Natal e o Ano Novo 

sem a companhia de seu filho. Datas importantes tendem a ser vividas como dolorosas no 

caso do luto (Parkes, 1998), também são, inclusive, fatores de risco para o suicídio (Botega, 

2015), sendo que esse movimento de Leila demonstrava o que já foi apontado anteriormente, 

ou seja, que o processo do luto não se dá de forma linear, e sim, em ondas (Klein, 1940/1996; 

Zisook & Shear, 2009). No entanto, na entrevista devolutiva, Leila reconhecia o papel da 

psicoterapia e foi capaz de experimentar gratidão pelo processo e, a partir também de 

situações de apoio vivenciadas no grupo social, no qual pode ajudar e receber ajuda, se sentiu 

mais fortalecida e decidiu dar continuidade ao processo psicoterapêutico, estando em 

atendimento até o final da realização desta pesquisa.  
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8 Considerações finais 

 

 Os acidentes de trânsito, infelizmente, continuam a crescer. Seus prejuízos são 

exponenciais e a banalização dos índices parece ter naturalizado tal situação, contribuindo 

para o sentimento de impotência diante de um cenário de tamanha barbárie. As medidas 

preventivas e as ações para a redução destes números alarmantes ainda são insuficientes e 

muitas estão apenas no papel. Mesmo sendo conhecido o perfil das vítimas (homens entre 18 

e 35 anos) e os grupos mais vulneráveis (crianças, idosos e motociclistas), a ausência de 

políticas públicas efetivas no âmbito da educação para o trânsito, previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), colabora com o quadro atual. No mês de setembro, existe a 

Semana Nacional do Trânsito, entretanto essa discussão se mostra necessária para o ano todo, 

da mesma forma que a educação para o trânsito se dê de forma ampla, para além do ensino 

das regras e normas, mas sim que possibilite sensibilizar os usuários, por meio de uma 

reflexão ética, a adoção de comportamento seguro e reduzir a exposição às situações de risco. 

Enquanto o Estado não investir na formação de cidadãos conscientes de seus papéis, 

proporcionando medidas educativas e preventivas, muitos lutos pela perda de entes queridos 

poderão ocorrer, visto que o Brasil é um dos países em que mais se morre no trânsito.  

A Psicologia do trânsito poderá contribuir com as medidas de prevenção de acidentes, 

de educação para o trânsito, elaboração de pesquisas, análise dos registros estatísticos e 

epidemiológicos, produção de conhecimento científico, que é bastante incipente, entre outras. 

Além da avaliação psicológica para condutores, atividade principal de atuação das psicólogas 

e psicólogos do trânsito.  

 Se as medidas preventivas ainda recebem pouco investimento, a promoção de saúde 

apresenta ainda mais fragilidades, da mesma forma que a carência no investimento dos 

cuidados físicos é significativa e compromete a saúde e qualidade de vida. No que tange aos 

cuidados psíquicos, tornam-se ainda mais preocupantes em virtude da oferta de serviços não 

ser capaz de atender toda a demanda; a demora na disponibilização de recursos; a falta de 

reconhecimento e gravidade do sofrimento psicológico pela população de maneira geral, 

ainda perpetuada por preconceitos e negação de cuidados às pessoas que sofrem por queixas 

psicológicas. No caso do trânsito, os registros estatísticos, apesar de significativos, ainda são 

falhos e centram-se na análise de vítimas fatais e não fatais, e embora haja um seguro de 

caráter social, este é indenizatório mediante morte e invalidez ou para pagamentos de 

despesas médicas comprovadas, com valor máximo pré-estabelecido. É possível afirmar que 
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os enlutados ficam sozinhos com suas dores, pois soma-se a esse cenário, as dificuldades da 

sociedade em lidar com a morte e o luto. Muitas vezes, fica a cargo do indivíduo reconhecer 

sua condição psicológica e buscar auxílio, pois não há políticas públicas que ofereçam ofertas 

de atendimento/acolhimento psicológico às vítimas e familiares, mesmo ocorrendo cerca de 

43 mil mortes registradas ao ano. É consenso na comunidade científica que investir em saúde 

e prevenir o adoecimento implica em custos financeiros menores do que as atividades de 

intervenção, e no caso da Psicologia não é diferente.  

 As intervenções psicoterápicas são conhecidas e seus resultados comprovados 

cientificamente, mas nesse estudo, buscou-se compreender as especificidades deste processo 

de luto e, pretendemos com isso lançar luz ao debate sobre os impactos invisíveis gerados 

pelos acidentes de trânsito e a necessidade da prevenção, da promoção da saúde e também da 

intervenção nestes casos.  

 A Psicologia clínica durante muito tempo sofreu críticas por sua prática isolada em 

consultório, herdeira do modelo médico, em que a atuação se daria após a observação das 

dificuldades e do diagnóstico para, então, intervir. Essa prática foi duramente criticada pelo 

seu distanciamento das demandas sociais e contemporâneas. No entanto, a Psicologia clínica 

ainda tem enorme importância e necessita de modelos mais acessíveis, viáveis e até mesmo 

menos custosos para atender à população necessitada.  

 Desta forma, baseado nas ideias de Simon (1989, 2011) sobre a Teoria da adaptação, o 

diagnóstico preventivo e a psicoterapia breve operacionalizada, buscou-se, nesse estudo, 

avaliar e relacionar a evolução da eficácia adaptativa e a dinâmica psíquica de enlutados por 

acidentes de trânsito, atendidos em psicoterapia breve operacionalizada. Embora se 

identifique as limitações desta pesquisa, como o pequeno número de participantes da amostra, 

os resultados permitem compreender a dificuldade e o sofrimento vivenciado por estes 

familiares de vítimas fatais. Sofrimento este, muitas vezes, solitário e não legitimado pela 

sociedade, que não está apta em acolher nem possibilitar a escuta e a expressão de sofrimento, 

tampouco da morte e do luto.  

 O presente estudo corroborou os achados na literatura que o luto não evolui de forma 

linear, bem como a variável tempo é muito subjetiva, porém foi possível perceber que nesta 

amostra, os impactos deste tipo de perda podem permanecer por anos e comprometer a 

eficácia adaptativa dos enlutados. Muitos pacientes possuíam em sua história de vida perdas 

precoces que pareceram impactar na elaboração dos lutos atuais, mas somado a isso, destaque 

especial deve ser atribuído à percepção da culpa. Os participantes desse estudo, sem exceção, 

vivenciavam a culpa do tipo persecutória, principalmente, os que estavam de alguma forma, 
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ligados ao acidente direta ou indiretamente. Esse tipo de culpa comprometia a evolução do 

luto e o reinvestimento da libido em outros objetos substitutos à perda ou à construção e 

manutenção de outros vínculos. 

 Os estudos sobre luto são amplos e os resultados analisados nesta pesquisa nos 

permitiram destacar vários aspectos presentes e comuns nas perdas por morte violenta, 

entretanto também houve aspectos bem específicos. Não foram encontrados estudos que 

pudessem retratar esse cenário específico de forma isolada, desta maneira este trabalho 

possibilitou compreender o intenso sofrimento destes pacientes: pela perda vivenciada; pela 

culpa projetada nos responsáveis e, sentida de forma muito avassaladora, quando estavam 

envolvidos direta ou indiretamente no acidente. Essa condição afetava não só em relação ao 

luto e ao investimento afetivo na relação com o falecido, mas implicava e afetava outras áreas 

da vida, na qual todos acreditavam que não seriam capazes de viver ou seguir adiante, levando 

alguns a cogitar o suicídio como forma de se libertar do sofrimento.  

Os acidentes de trânsito, por serem multifatoriais, muitos são evitáveis, o que parece 

contribuir para elevar a culpa dos sobreviventes e familiares, principalmente porque a ruptura 

do vínculo ocorreu de forma abrupta. Nesta pesquisa, é possível supor que além dos 43 mil 

mortos/ano por acidentes, há um número ainda maior de pessoas impactadas pela perda, cujo 

sofrimento pode necessitar de ajuda profissional e, embora não tenha sido possível esgotar o 

assunto e nem tenha sido este o objetivo, ressalta-se a importância dessa discussão. 

 Anseia-se que, com este estudo, novas investigações possam ser realizadas, além de 

contribuir com a implantação de políticas públicas de acolhimento aos familiares enlutados. 

Almeja-se que, da mesma forma que existe um auxílio financeiro às vítimas e familiares, os 

valores destinados por lei aos programas de educação possam ser efetivos e destinados 

também aos serviços de intervenção, pois pode-se considerar que os participantes deste estudo 

pareceram se beneficiar da PBO, uma vez que a técnica se mostrou eficaz para esta situação, e 

iniciaram um processo de organização frente ao caos provocado pela situação de luto. 

Convém destacar que a PBO não pretende substituir psicoterapias de longo prazo, mas 

reconhece-se que muitos pacientes não possuem disponibilidade interna, financeira ou tempo 

para tratamentos prolongados, para estes casos as psicoterapias breves e focais têm 

demonstrado ser de grande valia. 

 Outro ponto importante a ser considerado, são as técnicas e instrumentos de avaliação 

psicológica, no caso o SISDAO e o TRO, sendo que este último ainda não está validado pelo 

sistema de avaliação de testes psicológicos (SATEPSI) pelo Conselho Federal de Psicologia 

(CFP). Ambos se mostraram sensíveis para observar mudanças no dinamismo psíquico de 
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pacientes após intervenção psicológica. Mesmo tendo sido curto o intervalo entre as 

avaliações, foi possível identificar alterações importantes.  

 Para finalizar, este estudo contribuiu enormemente para a formação profissional e 

pessoal da pesquisadora, que também se sente muito grata pela disponibilidade dos pacientes 

e espera que novos estudos envolvendo o tema contribuam para a mudança neste cenário 

violento. Espera-se que haja cada vez mais investimentos nas políticas públicas de prevenção 

de acidentes, visto que, além de vidas preservadas, sofrimentos, como os vivenciados pelos 

participantes dessa amostra, poderiam ser evitados. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Evoluções da Eficácia 

Adaptativa em familiares de vítimas fatais de acidentes de trânsito atendidos em Psicoterapia 

Breve Operacionalizada”, que tem o objetivo de avaliar aspectos da sua personalidade e 

realizar atendimentos psicológicos. Esta pesquisa é uma Tese de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Saúde. Sua participação neste estudo será por meio de 

entrevistas e atendimento psicológicos realizados em aproximadamente cinquenta minutos, 

com encontros semanais em até 12 sessões. Sua participação é isenta de qualquer benefício ou 

prejuízo. O estudo traz um risco mínimo já que, ao participar da pesquisa, você poderá 

deparar-se com desconforto emocional, por causa dos procedimentos inerentes ao 

atendimento em psicoterapia breve operacionalizada, neste caso você poderá imediatamente 

interromper sua participação neste estudo, se for de seu desejo. Quanto aos benefícios, espera-

se que os resultados possam trazer conhecimento para melhorar a adaptação e a dinâmica 

psíquica de pessoas enlutadas, especialmente aquelas que perderam entes queridos em 

acidente de trânsito. Você poderá esclarecer eventuais dúvidas com a responsável pela 

pesquisa em qualquer momento.  

A pesquisadora responsável é Regiane Ribeiro de Aquino Serralheiro, que poderá ser 

encontrada no seguinte endereço: Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde - 

Universidade Metodista de São Paulo – Campus Planalto na Av. Dom Jaime de Barros 

Câmara, 3º andar, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09895-400, telefone 4366-5351, e-mail 

regiane.aquino@gmail.com. Esta pesquisa está sob orientação da Professora Dra. Maria 

Geralda Viana Heleno. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de 

São Paulo – 71 Campus Rudge Ramos, localizado na Rua do Sacramento, n. 230, Ed. Capa – 

São Bernardo do Campo – SP, CEP: 09640-000, telefone 4366-5814.  

É garantido que você não será identificado na pesquisa, pois não serão colocados 

nomes e outros dados pessoais. As informações serão mantidas em sigilo, no entanto as 

sessões serão gravadas e apenas a pesquisadora responsável terá acesso ao material gravado. 
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Além do que, você poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem qualquer 

dano ou prejuízo. Você poderá ainda ser informado dos resultados da pesquisa, a qualquer 

momento do trabalho. Sua participação não implica em qualquer custo, como também você 

não receberá pagamento pela participação. E fica esclarecida a garantia de que caso sofra 

algum dano ou prejuízo decorrente de sua participação neste estudo, você poderá solicitar 

judicialmente ações indenizatórias conforme prevê a Resolução 466/12. As informações da 

pesquisa serão utilizadas para fins científicos.  

 

Eu, participante, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

De acordo com a legislação vigente uma via deste documento deverá ficar com o 

participante e outra em posse do pesquisador. 

 

Local: __________________________________________________  

 

_________________________________ 

Assinatura do participante      Data        /        /        

 

 

 

_______________________________________ 

Regiane Ribeiro de Aquino Serralheiro 

Psicóloga Responsável pela Pesquisa     Data        /       /       

CRP 06/65359  
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Apêndice B – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 1 (Kamilla) – Primeira 

Avaliação 

 

A1 (1) Título: A escuridão 

Eu enxergo aqui dois personagens, observando suas sombras (faz um comentário: bem baixo, 

sobre a prancha), parados, pensando em alguma coisa, decidindo se vão prosseguir ou não. 

Antes? Antes... (pausa) é (pausa). Não sei te dizer o que está acontecendo antes (pausa), tá 

bem ... não sei (digo para fazer o que achar melhor), deixa ver se seu vejo de outro ângulo 

(vira a prancha)  

Como se sentem os personagens? Confusos. Por quê? Porque estão parados para tomar uma 

decisão.  

O que irá acontecer depois? Vão prosseguir, decidiram seguir em frente.  

 

 

A2 (2) Título: O amor 

Aqui é um casal que se conheceu e se apaixonaram, eles estão vivenciando esse amor 

(pausa). O que vai acontecer né? Eles vão ficar juntos e ter um futuro.  

Como eles se sentem? Estão felizes. 

O que aconteceu antes? Se conheceram e se apaixonaram.  

Difícil contar histórias destas... (Examinadora a lembrou de que não tem nem certo nem 

errado). 

 

 

C3 (3) Título: Família 

Aqui tem uma... Eles estão numa sala, uma família de três pessoas (pausa) num dia comum, 

vivenciando o dia-a-dia, tomando café, um está sentado numa poltrona e tem um terceiro 

aqui, sentado numa poltrona outro em pé. Antes provavelmente eles tenham vindo de um dia 

de trabalho, estão descansando e depois daqui, eles vão dormir. Agora que eu identifiquei 

uma cereja ou algo do tipo. (pausa)  

Como se sentem? Estão cansados mesmo, estão descansando, e um deles está fazendo algum 

afazer da casa.  

Você falou alguma coisa de uma cereja? É... eu acho... (pausa) não porque ela está solta, ela 

se se destaca do desenho, mas não tem uma ligação.  
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B3 (4) Título: O curioso  

Aqui tem um casal que estava conversando algo, tem uma terceira pessoa que está mais 

distante observando (pausa) eles provavelmente antes vivenciaram alguma situação e “tão” 

conversando sobre isso e a terceira pessoa, que é a curiosa, tá observando. Eles vão perceber 

que a pessoa “tá” observando e vão encerrar o assunto. (pausa) E eles ficaram se sentindo 

constrangidos. 

Sobre o que eles conversavam? Sobre alguma situação que aconteceu, que eles vivenciaram 

antes na rua, alguma coisa que viram em comum. E ...eles comentaram talvez sobre uma 

terceira pessoa que despertou o interesse nesse curioso. 

Porque eles ficaram constrangidos? Porque eles perceberam que estavam sendo observados.  

O que irá acontecer depois? Vão encerrar o assunto e vão embora.  

 

AG (5)  

Não enxergo nada (pausa) Aqui também tem que contar uma história? Não enxerguei nada 

aqui. 

Título: (Tá bom). As ondas. 

Aqui vou vivenciar como se fosse alguém observando uma paisagem de ondas do mar mesmo 

(pausa) O que mais? Não enxerguei?  

(pausa longa) Só isso. Não consegui formular uma história.  

Como se sente a personagem? Se pra mim isso são ondas, então tá tipo admirando as ondas 

porque estão bem fortes. Pode ser pessoas, mas não enxerguei como pessoas.  

 

 

B1 (6) Título: O Aconchego 

Aqui tem uma pessoa subindo as escadas, provavelmente ela veio de algum cômodo de baixo 

da casa, andar de baixo, e... subindo pro quarto, provavelmente para descansar, tomar banho 

e descansar, já denominei aconchego, porque na nossa casa, o quarto da gente é um 

aconchego. Ele vai tomar banho, deitar e dormir.  

Se sente feliz, se sente no aconchego mesmo, né, da sua casa, apesar de ter trabalhado o dia 

inteiro, se sente bem.  

O que irá acontecer depois? Isso ele vai tomar banho, provavelmente ler alguma coisa e 

descansar, deitar na cama e descansar.  

 

 



264 
 

C6 (7) Título: O jogo / A competição 

Acredito que esse seja estilo um estádio, onde tem uma arquibancada com várias pessoas, e 

que eles estejam felizes, porque estão assistindo um tipo de esporte ou alguma coisa que 

estão ocorrendo. Vão ver o resultado do jogo e vão voltar “pra” casa felizes ou tristes, 

dependendo do resultado obtido. (pausa) 

Como se sentem? No momento estão na expectativa, estão esperando o resultado, do que está 

acontecendo, para ver se vão ganhar ou perder (pausa) 

Como termina a história? Quando terminar aqui o jogo, eles vão voltar “pra” casa, e aí vão 

ver, se vão voltar comemorando ou se vão voltar triste. A competição, a competição.  

Esse (a competição) é o título? Pode ser. 

 

A3 (8) Título: O Lago / A pescaria. 

Aqui o que aconteceu antes, foi eles marcaram de pescar três amigos, eles chegaram e estão 

em um lago, dois de um lado e um do outro lado aqui, estão observando e depois vão 

começar a fazer um evento, uma pesca. E aí no final do dia eles vão analisar se foi produtivo 

ou não, mas independente (disso) eles passaram um momento de descontração entre amigos. 

(pausa) 

O que acontecerá depois? Então... vão passar o dia pescando, conversando e no final do dia 

vão verificar quantos peixes pescaram, como vão dividir e depois vão para casa. (pausa) 

Como se sentem? Estão “cansado”, mas estão “feliz”, porque passaram um momento de 

descontração entre amigos. O título poderia ser a pescaria e não o lago. 

 

 

B2 (9) Título: A noite (pode ser)  

Aqui tem um casal de namorados na praça, conversando embaixo de uma árvore. (pausa) E 

logo à frente tem uns prédios, umas moradias, provavelmente um dos dois more ali. (pausa) E 

eles estão ali conversando mesmo, coisas de casal, namorado, o que fizeram durante o dia 

que passaram, aproveitando o tempo para ficarem juntos.  

Como se sentem? Apaixonados e felizes por estarem juntos.  

O que acontecerá depois? Bom eles vão ficar namorando, e quando eles terminarem o 

namoro, o que eu falei que mora aqui próximo, a mulher provavelmente, vai para a casa e o 

outro vai pegar o carro e vai pra casa também. 
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BG (10) Título: A estação  

Aqui são pessoas numa estação de trem, aguardando para pegar o meio de locomoção, para 

irem para algum lugar, alguns para casa outros para passear, visitar familiares, outros vão 

“pro” trabalho (pausa) E elas vieram todas, a grande maioria, de casa e elas estão todas na 

expectativa, ansiosas para a chegada do trem logo, porque hoje em dia a gente só vive 

correndo, com o tempo curto (sorri). E aí vai chegar o trem e elas vão cada uma para o seu 

destino e vai cada uma seguir o rumo da sua vida.  

Como se sentem? Ansiosas. Por quê? Estão aguardando o trem e porque elas têm horário a 

cumprir, a grande maioria delas.  

 

 

C2 (11) Título: A caverna 

É... aqui um homem que se perdeu na mata e ficou à procura de um abrigo, um lugar para se 

abrigar. (pausa) e aí ele encontrou e está feliz, está bem feliz, porque encontrou uma caverna 

no meio da floresta para que pudesse se abrigar, abriu a porta e viu que tinha uma cama 

aconchegante e que vai poder passar a noite até o dia clarear, e quando o dia clarear ele vai 

sair e  achar um rumo, visto que ele ficou perdido.  

Porque ele se perdeu? Ele “tava” fazendo uma caminhada uma caça, próximo a mata e 

acabou não encontrando a trilha de volta.  

Como se sentiu quando se perdeu? Muito preocupado, muito apreensivo e ficou com medo 

também. 

O que acontecerá depois? Ele vai passar a noite aqui, vai esperar clarear o dia, aí vai voltar 

a procurar o caminho de volta “pra” casa, vai ser bem sucedido, vai achar o caminho, vai 

achar a trilha e vai conseguir voltar pra casa.  

Tem alguém esperando ele? Tem a família já estava bem preocupada.  

 

 

C1 (12) Título: A cozinha 

Aqui é um cômodo da casa, eu observo diversos móveis, seria uma cozinha, tem a cadeira, 

mesa, alguns objetos sobre a mesa, a pia. Dentro da casa não tem ninguém, mas pela janela, 

consigo observar pelo vitrô percebo que tem uma pessoa, fazendo alguma coisa no quintal, 

lavando ou algo do tipo, provavelmente uma mulher fazendo os afazeres. Só isso 

Como se sente? A mulher? “Tá” feliz, “tá” cuidando da casa, tem um lar para morar  
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Depois? Ela vai, como a casa “tá” toda arrumada, depois ela vai entrar, vai para a sala 

assistir a um filme ou alguma coisa.  

Ela está sozinha? Sim. 

 

 

Branca (13)  

Não tem nada (sorri). É livre? Não tem nada? 

Título: O paraíso 

Aqui tem diversas famílias vivendo bem felizes em união, sem discriminação, sem 

preconceitos (pausa) com bastante fartura de alimentos, as crianças brincando (pausa) sem 

as dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia, sem sofrimento, sem criminalidade (pausa) 

estão todos muito/ bem felizes (pausa) eles estão planejando um churrasco entre eles. (pausa) 

aí eles vão colher umas frutas do pé como sobremesa e vão passar uma tarde entre amigos, 

todos juntos aproveitando a cia uns dos outros, todos juntos. (pausa) 

Antes? Antes eles (pausa, não sei o que aconteceu antes, não tem, ah) Ah eles “tavam” cada 

um fazendo a sua vida, seguindo a sua vida, e se encontraram juntos, passaram por um 

processo de adaptação, visto que o mundo vai ser bem diferente desse que a gente vive, e eles 

passaram por um processo de grande adaptação para chegar aqui.  
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Apêndice C – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 1 (Kamilla) – Segunda 

Avaliação 

 

A1 (1) Título: O pensador 

(Faz cara de espanto) 

Eu consigo ver um homem né, pensando mesmo, refletindo, em pé e, ao redor dele alguns dos 

seus medos, algumas sombras aparecendo. E... ele aparentemente tá dentro de um jardim, 

mas assim um jardim bem escuro, eu acredito que ele esteja bem triste, bem preocupado aqui 

e aí, futuramente, ele vai estar se direcionando para tomar uma decisão muito importante ou 

tentar lutar para sair dessa escuridão, desse lugar onde que ele se encontra. (pausa) 

Porque ele “tá” triste? Porque ele “tá” triste? Porque ele tem muitos problemas, muitas 

coisas para resolver, ele “tá” enfrentando um problema, uma dificuldade muito grande na 

vida dele (pausa) e ele tá bem triste, bem preocupado com esses problemas que está 

perturbando bastante ele (pausa) 

E o que vai acontecer depois? Porque eu acho que depois ele vai tomar uma decisão e vai 

tentar sair daqui, para se livrar desses problemas. Ele tá refletindo bem para tentar 

modificar esse cenário em que ele se encontra. (pausa) 

 

A2 (2) Título: Casal Apaixonado 

Aqui eu vejo um casal. Um homem e uma mulher (pausa) Consigo ver bastante carinho e 

cumplicidade entre eles, eles estão aparentemente bem juntos (pausa). E eles pretendem 

continuar assim por um bom tempo, pretendem seguir uma vida juntos, os dois. Eles estão 

felizes (pausa) e... (pausa)  

O que estão pensando, sentindo? É, eles estão pensando na vida a dois mesmo, na 

cumplicidade deles, em como montar uma família, em como se estruturar (pausa e entrega a 

prancha) 

E como termina a história? Ah , tá! É... Daqui eles vão sair, e vão sair e (deixa eu ver) vão 

sair e procurar fazer seus planos juntos, estabelecer o que eles planejam e vão seguir mesmo, 

com a família com o objetivo de serem felizes juntos.  

 

C3 (3) Título: A família  

(Gira a prancha e dá o título)  
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É uma família que “tá” reunida na sala de casa, tem aparentemente um avô aqui no sofá 

sentado e aí na mesa acredito que tenha o pai da família, sentado, com algumas coisas postas 

na mesa, tomando um chá e aí, tem uma outra pessoa que tá pegando alguma coisa num 

armário para provavelmente servir nesse chá. Eles estão satisfeitos aqui também entre 

família. Todos estão muito bem. E aí depois eles vão para uma outra sala de estar, relaxar, 

conversar, ficarem mais juntos (e da outra vez eu lembro que eu vi uma cereja, e eu continuo 

vendo a cereja - ri) (pausa) 

Sobre o que eles vão conversar? Ah eles vão conversar sobre como foi o trabalho do pai, 

como ele passou o dia, e a mãe vai contar como cuidou dos filhos, como foi o dia na casa 

também e planos, rotina do dia-a-dia de uma família. 

Como termina a história? Então, eles terminam todos satisfeitos, né, indo para o seu quarto 

descansar para seguir o dia a dia. 

 

B 3 (4) Título: O filho 

Aqui eu “tô” vendo um casal também que provavelmente eles estão discutindo, alguma coisa 

da relação deles, coisas do dia-a-dia e aí eu “tô” vendo aqui uma outra sombra, que para 

mim é o filho deles e que tá presenciando isso e que não é legal, eles estarem falando, eles 

deveriam ter escolhido um momento mais próprio para eles falarem, pois a criança está 

observando e para criança isso não faz bem. O casal “tá” bem nervoso e o filho tá bem triste, 

por estar observando essa cena.  

O que acontece depois? Ah, depois eles vão, vão chegar a um senso né, um vai ter que acabar 

cedendo aqui, e vão acabar se acertando, mas o filho já viu aquela cena toda e para ele, tipo, 

é bem marcando, “tá” bem triste com a situação.  

Porque o filho fica bem triste? Porque os pais estão discutindo e filho nenhum gosta de ver os 

pais discutindo. (parece irônica ao dizer isso) 

O que o filho pensa? Ah ele pensa que poderia fazer alguma coisa a respeito para ajudar os 

dois, ou pode ser que a culpa da discussão tenha sido do próprio filho e ele se sente culpado. 

(pausa) 

 

 

AG (5) Título: As sombras 

(Parece levar um choque com a prancha) 
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É difícil, eu não vejo muita coisa, eu acabo vendo, acho que retratado no desenho tenta 

mostrar as sombras mesmo de algumas pessoas, representando o medo que cada um tem 

dentro de si, mas é bem difícil contar uma história desse aqui (pausa longa). 

É, acho que é isso, são sombras de pessoas representando os medos de cada um, tentando se 

libertar de medos de coisas que na vida acaba às vezes acaba prendendo as pessoas, superar 

os desafios os medos encontrados. (pausa) É ... eu acho que é isso (sorri). 

 

B1(6) Título: Lugar de repouso 

Aqui eu posso observar um homem, subindo as escadas de sua casa e aí entreaberta a porta 

do quarto, ele “tá” vindo do trabalho, já jantou com sua família, e agora ele tá indo 

descansar, tomar banho e relaxar. Aí tem umas roupas na cômoda, ele vai tomar banho, vai 

pegar as roupas e vai para sua cama descansar mesmo de um dia de trabalho (pausa) E aqui 

sua esposa já está descansando, esperando por ele.  

O que pensam os personagens? O homem “tá” bem tranquilo, ele tá indo com o objetivo de 

descansar, ele tem mais pensamento no dia seguinte o que vai fazer no trabalho, a mulher já 

tá mais relaxada, ela tá mais tranquila, pensando em descansar com seu marido, falar algo 

que aconteceu durante o dia, trocar experiências (pausa) e começarem a rotina para o dia 

seguinte e ela tá bem grata por poder tá mais um dia ali, vivendo com seu marido de volta em 

casa, que tudo aconteceu conforme o planejado. É isso. 

 

 

CG (7) Título: O jogo 

(Gira a prancha e diz, aqui, deixa eu ver.... e dá o título) 

Aqui eu encaro como um momento de descontração, de lazer, que algumas pessoas foram 

assistir um jogo, num estádio e elas estão bem empolgadas com a partida do jogo, é o que 

elas gostam bastante de fazer e foram em família e entre amigos, Elas estão bem felizes por 

estarem todos juntos, amigos e famílias aqui e esperam que o jogo tenha um resultado 

positivo, assim como elas queriam. Depois que eles saírem daqui já marcaram de irem para 

algum lugar comer alguma coisa. 

Como se sentem? Ah eles estão bem animados, estão bem felizes por estarem todos juntos, 

por estarem num momento de descontração, estão relaxados mesmo. 

E o que vai acontecer depois? Então, depois eles vão sair dali mesmo, vão para algum lugar 

comer alguma coisa, eles marcaram numa lanchonete de comer alguma coisa, para 

compartilhar mais algum momento juntos.   
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A3 (8) Título: O rio 

Aqui tem três pessoas e elas estão separadas por um rio e elas gostariam de se achegar mais 

porque elas acabam estando isoladas, principalmente esta aqui que está sozinha e elas 

gostariam de chegar mais próximas umas às outras, porém tem o rio, alguma coisa no meio 

que as impedem de chegar umas próximas as outras, não é tão fácil assim, elas vão passar 

por muitos desafios até chegarem a se reunir e ficar juntas e obter o companheirismo uma 

das outras.  

Como estão se sentindo? Frustradas! (pausa) Porque elas não conseguem alcançar o 

objetivo, elas realmente queriam, mas apesar disso, elas vão sair daqui e vão tentar se 

reunir, elas vão fazer o necessário, como o rio não dá para atravessar aqui a nada, elas vão 

fazer o possível para se reunirem e resolver esse problema. 

O que aconteceu antes? Hum.. antes? Ah.. antes eles se perderam numa floresta, eles estavam 

vindo de algum lugar e de repente aconteceu algum acidente, e para eles acabar encontrando 

a saída eles acabaram se separando e o rio impediu que eles se juntassem novamente. 

O que vai acontecer depois? Ah depois eles vão em busca de alguma solução para o 

problema, neh? Vão em uma parte mais estreita ou colocar alguma coisa no caminho para 

eles poderem se reunir novamente, porque acreditam que unidos eles têm muito mais força e 

chances de encontrar uma solução para o problema deles. 

 

 

B2 (9) Título: O bairro 

(Gira e sorri)  

Aqui é um bairro de uma cidadezinha do interior bem tranquila, onde tem um hotel ao fundo 

e, algumas árvores na prancha, onde tem um casal junto, namorando, conversando, e eles 

estão bem tranquilos, bem felizes e, como é uma cidadezinha no interior é bem mais tranquilo 

do que São Paulo (sorri) e eles conseguem aproveitar bastante o momento de namoro deles 

(pausa) e daqui a pouco cada um vai pra sua casa: ele vai deixa-la em casa e depois vai para 

sua casa. Eles estão conversando sobre planos futuros de casamento, se vão ter filho sou não, 

onde vão morar (pausa) 

Como eles se sentem? Tão tranquilos, tão felizes. Estão apaixonados (pausa) acho que é isso. 

O que vai acontecer depois? É, depois eles vão, ele vai deixar ela em casa e depois ele segue 

para sua casa e eles vão ficar pensando nos planos que fizeram, se todos vão dar certo, o que 

eles têm que fazer para alcançar esses planos. 
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BG (10) Título: O solitário 

Aqui tem um grupo de pessoas no canto da imagem que estão todos reunidos, brincando, 

conversando e, mais afastado tem uma outra pessoa sozinha, que apesar de estar próxima 

deste grupo, está totalmente isolada. (pausa) Ela quis se isolar aqui, nem foi as pessoas que a 

excluíram foi ela que quis se isolar, quis ficar mais sozinha, longe do grupo, eles até 

chamaram ela para participar da conversa, mas ela não quis. Ela tá num momento triste e 

ela acha que ela deve enfrentar isso tudo sozinha. (pausa) Aí eles estão aguardando para ir 

para algum lugar, estão numa estrada esperando um ônibus aqui e, logo esse ônibus vai 

passar e elas vão todas juntas para algum lugar específico e apesar dessa pessoa querer se 

isolar, querer ficar sozinha, ela vai ter que ficar convivendo ali com as pessoas dentro desse 

ônibus, ela não vai ter muita opção.  

Porque ela quis ficar sozinha? Porque ela “tá” triste, tá passando por muitos problemas, 

“tá” enfrentando muitas coisas e ela acha que ficando sozinha é melhor, ela não quer dividir 

os problemas, ela acha que todo mundo tem os seus problemas e cada um deve cuidar do seu. 

Como termina a história? Então termina eles indo para um determinado lugar, juntos e aí 

essa pessoa vai ter que entender que vai ter que passar um bom tempo com as pessoas juntas 

e, apesar dela querer se isolar ela não vai ter esse isolamento todo que ela queria e quando 

eles chegarem a esse determinado lugar, a pessoa que “tava” isolada vai ter refletido bem 

sobre os seus problemas e vai acabar se achegar aos amigos e a esse grupo de pessoas.  

 

C 2 (11) Título: A Floresta 

Aqui tem, tinha um homem que se perdeu na floresta e começou a andar a procura de uma 

saída e aí começou a escurecer e a ficar frio e ele começou a procurar um abrigo e aí de 

repente ele encontrou uma casinha distante e ele foi até ela e quando ele chegou nessa 

casinha ele viu que era uma casinha na floresta abandonada, mas que era o suficiente para 

abriga-lo para ele conseguir passar a noite até o dia amanhecer em segurança. Mas nessa 

casinha apesar de “tá” abandonada tinha até uma cama que ele podia dormir e ele tá com 

muito medo. E aí passando a noite, vai dar tudo certo, ele vai conseguir passar a noite em 

segurança e no dia seguinte ele vai acordar, vai sair novamente para a floreste para 

procurar uma saída para poder voltar para sua vida.  

O que vai acontecer depois? Depois ele vai conseguir encontrar a saída e ele já “tava” bem 

próximo a uma estrada e ele chega próximo a essa estrada e encontra um carro, e ele pede 
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ajuda e a pessoa prontamente o ajuda e ele e consegue chegar em segurança em sua casa, 

sem maiores danos.  

O que aconteceu antes, quando ele se perdeu? Ele “tava” fazendo uma exploração da área 

mesmo, ele foi se aventurar em alguma coisa que ele não tinha muito conhecimento e acabou 

se perdendo.  

 

C1 (12) Título: O lar 

Aqui é uma casa mesmo né, o desenho de uma casa, com umas coisas postas sobre a mesa, aí 

tem uma cadeira com um pano de prato, atrás tem uma pia, acredito que seja a parte da 

cozinha mesmo, ao fundo tem uma janela e dá para ver uma pessoa do lado de fora da casa e 

provavelmente deve estar estendendo uma roupa, enquanto seus filhos estão no quintal 

brincando, e ela tá bem cansada, porque já estendeu toda a roupa e fez os afazeres. 

Como ela se sente? “Tá” cansada mas tá satisfeita por ter conseguido fazer suas tarefas 

durante o dia. Daqui ela vai voltar pra dentro, aí vai tá na hora de fazer janta, aí começa 

toda essa rotina de novo, aí vai sobrar um tempo para brincar com os filhos aproveitar os 

filhos, e aproveitar o marido quando o marido chegar do trabalho, conseguir escutá-lo, 

conseguir ouvir e eles conseguirem conversar um pouco. 

 

 

Branca (13) Título: Esse vai chamar o paraíso, não! O reencontro 

Aqui vai ter uma família bem feliz (emocionada) com pai, mãe, filhos, cachorro e aí eles vão 

seguir sua vida diária de família, de rotina, de desafios. Eles vão passar por graves 

problemas financeiros, mas eles vão conseguir superar todos eles, e vão se unir cada vez 

mais como família. Aí uma das filhas desse casal, ela se perde e acontece um acidente com 

ela, e ela acaba morrendo o que deixa todo mundo da família muito triste, muito deprimido e 

isso acaba desestruturando a família eles começam a brigar e a discutir e o pai acaba 

culpando a mãe, a mãe acaba culpando o pai, aí eles acabam brigando entre si, brigas sérias 

a ponto de quase se separarem por um tempo, depois eles conseguem se reencontrar e 

conseguem conversar e entender o que realmente aconteceu e eles conseguem ficar juntos 

novamente e eles estruturam novamente a família, do jeito que era antes sem problemas, sem 

problemas não, com problemas (sorri) mas como era antes, uma família feliz, uma família 

unida e aí eles conseguem seguir sua vida e eles marfcam uma vaigem para poderem se 

distrair, tentar esquecer tudo o que passaram de ruim, tentar deixar pra trás. Aí nessa viagem 



273 
 

eles ficam muito felizes, eles aproveitam bastante, conhecem novos lugares, vão para um 

parque fazem um piquenique e ficam muitos felizes. 
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Apêndice D – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 2 (Janaína) – Primeira 

Avaliação 

 

A1 (1) Titulo: Reflexão 

Pausa... Confirma as instruções 

Aqui eu imagino um homem... né... pensativo (pausa longa)... [diz baixinho: Que difícil, né! E 

ri] 

O que esse homem está pensando? Eu acredito que ele esteja pensando na sua vida mesmo, 

olhando pro nada, pro céu, pensando como foi sua vida, como vai ser daqui pra frente (pausa 

longa) um momento de reflexão mesmo.  

Como ele se sente? Olhando aqui, pensativo, triste... 

Por quê ele está triste? Pela imagem, foi o que me veio na cabeça assim, esse pensamento, 

dessa tristeza, não sei ... porque é escuro, assim, me veio em mente a tristeza. 

Como termina a história? Como termina? Acredito que com esses pensamentos, ele vai 

conseguir ter um final feliz, um, com essa reflexão dele, vai atingir seus objetivos.  

 

A2 (2) Título: União 

Aqui vejo um casal, uma família unida (pausa). Pelo desenho assim, me mostra a união, a 

cumplicidade. 

O que eles estão pensando? Pensando? (pausa) Acho que na família mesmo, na união, na 

vida deles como um todo, o amor. 

Como que eles se sentem? Ah eu acredito que aqui se sentem bem, se sentem com muito 

amor, carinho.  

E como termina a história? Termina bem, uma história de união, onde alcançaram os 

objetivos.  

 

C3 (3) Título: A notícia 

Aqui é uma mesa, né? Tinha visto uma coisa completamente diferente. Uma cama? 

Pra mim, de primeiro momento que eu vi, uma cena triste. Como se fosse uma pessoa 

enferma, doente. Jesus do lado, um sofá onde parece ter uma pessoa alí, olhando, 

conversando ali com essa pessoa doente. Do jeito que tá (sic) sendo, não me parece um final 

bom, não. Na cena, do jeito que tá sendo parece alguém que tá morrendo, ou com uma 

doença mito grave.  

Como se sentem os personagens? Hum... Acredito que tristes pela situação, mas ao mesmo 

tempo, vendo esse, como se fosse Jesus aqui, ó. Não sei, me veio a ideia de Jesus, não de uma 

outra pessoa na imagem. A pessoa doente, um pouco tranquila, confortável com aquilo que, 

acredito que a preocupação maior e o medo do novo, do que vai acontecer, é mais da pessoa 

que está sentada.  

Sabe como termina a história? Acho q termina com essa pessoa triste e a morte, né? 

E como fica para essa pessoa triste? Um vazio, expectativas de saber como será dali pra 

frente, angústia de não saber como a outra pessoa está, não saber se aquilo foi o melhor ou 

não para ela, naquele momento. (pausa) 

 

 

B 3 (4) Título: A Morte 

Aqui eu vejo uma porta, um local escuro, eu vejo a morte mesmo, onde (pausa) a pessoa tá 

entrando, sei lá, com Deus, no céu. Tá sendo amparada por alguém ali (meio fúnebre, ne?). 
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Como sente a pessoa? Como sente? Acredito que amparada, assustada, tudo muito diferente. 

(pausa) 

O que tem de diferente? As pessoas, o ambiente, o medo de tá ali sem ninguém conhecido. Do 

próprio local, um local diferente.  

Como termina a história? Termina ali, amparado, com ajuda dos demais, espero que bem, sei 

lá, não sei se (pausa) e continuando uma vida nova, uma outra vida.  

 

 

AG (5) Título: Pensamento 

De primeiro momento olhando assim, um horizonte, um mar. (pausa) Me representa assim, 

um mar aberto, a liberdade, um lugar calmo.  

O que está acontecendo agora? Pra mim, representa essa questão mesmo da liberdade. Vejo a 

areia clara, um mar bem bonito, o céu aberto, uma pessoa caminhando ali livremente com 

seus pensamentos, contente. 

Em que ele está pensando? Acho que nela própria, no que (pausa) tudo que já fez na vida e o 

que tá por vir e o que tá por fazer, pensamentos voltados para ela mesma. 

E como termina a história? Termina bem, onde ela repõe suas energias ali naquele lugar 

bonito (pausa) e tem que continuar a vida depois dali, renovada.  

 

 

B1 (6): Título: Família 

Aqui eu vejo uma cena de família mesmo, um pai e uma mãe, ali indo no quarto do filho, 

dando uma boa noite, vendo se tá tudo bem, cobrindo, beijando. (pausa) 

O que aconteceu antes? Dia típico, um jantar em família, assistiram uma televisão, um filme e 

aí, num horário foram todos deitar. (pausa) Penteadeira um espelho, me representa como se 

fosse um quarto de uma menina.  

Como se sentem os personagens? Se sentem bem (pausa) é um boa noite mesmo, para que 

tenham uma noite tranquila.  

E o que vai acontecer depois? Vão ter essa noite tranquila, vão acordar bem, vão voltar a 

rotina do seu dia-a-dia (pausa). 

 

 

CG (7) Título: A escadaria 

Esse aqui parece até mai... me representou uma escadaria, onde tem uma pessoa lá em cima, 

olhando para baixo, como se tivesse num filme de terror, um filme de sombras, alguma coisa 

que assustasse, que assombrasse essa pessoa. Então, uma pessoa com muito receio, medo, 

olhando ali, não sabe se desce, se fica ali, se aquilo que tá vendo é real ou não. Isso porque 

eu não vejo filme de terror, hein. (ri). 

O que ele tá pensando? Tá pensando no medo, na insegurança. No medo do que é aquilo, do 

que pode trazer pra ele. (pausa)  

E o que são as coisas que ele tá vendo? Sombras, nada muito definido. Como se fosse uma 

sombra mesmo, uma escuridão.  

O que vai acontecer depois? É só que tem q superar, não sei se no final vai continuar com 

esse medo ou vai superar isso. Não sei se vai descer as escadas ou se espera para um outro 

dia.  

 

 

A3 (8) Título: Saudades 

Aqui vejo um casal com uma criança (pausa) não sei se é uma criança dizendo que tá bem, 

pedindo ajuda. Um diálogo entre as três.  
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Como se sentem? Me veio a questão da saudade (chora). Sentimentos misturados ao mesmo 

tempo, de tá contente, tá vendo, sabendo que está distante.  

No que eles pensam? Pensam que querem essa pessoa muito bem, que esteja em paz, que 

esteja sempre alegre (pausa). Pode ser um momento especial ali, onde tão mostrando para 

essa pessoa que amam muito (choro e pausa) 

O que vai acontecer depois? Depois cada um vai seguir o seu, a família que continua a vida 

que (pausa) e a criança que continua também, num outro lugar. 

Você disse no começo que a criança estava pedindo ajuda, que ajuda ela estava procurando? 

Não sei se é um sentimento meu (choro) como se estivesse ali, sozinho (pausa) Ajuda de ter 

alguém próximo, alguém que conheça, alguém para tá junto, tá apoiando  

Choro contínuo 

 

 

B2 (9) Título: Descanso 

Aqui me parece um refúgio, no meio de uma cidade assim, um local com verde, mesmo no 

meio dessa loucura desses prédios, dessas (pausa). Um local agradável. Um casal passando 

um dia atípico mesmo, junto a natureza ao verde. 

Como eles se sentem? Então, momentos agradáveis, fora um pouco daquele, daquela rotina 

diária.  

O que eles pensam? Não sei se eles pensam em alguma coisa, ou se estão ali, só para 

descontrair, para o momento. Um momento mesmo para relaxar, “desestressar” um pouco. 

O que vai acontecer depois? Tipo eles voltam renovados para a sua caminhada, para 

enfrentar tudo o que, com as forças renovadas.  

 

 

BG (10) Título: Paz 

Num primeiro momento me representou uma entrada de um templo, uma igreja (pausa). As 

pessoas ali, orando (pausa longa). Acho que uma igreja mesmo, entrando numa missa.  

Como se sentem as pessoas? Tão ali, buscando na religiosidade um pouco de paz interior, tão 

gostando ali do local, parece que  

O que vai acontecer depois? Ah, como se fosse um dia, para essas pessoas, um dia diferente, 

um dia atípico de domingo. Onde vão se juntar ali para rezar um pouco e voltam para casa 

para um almoço de família. Acho que é só. 

 

 

C2 (11) Título: O quarto 

Acho que voltamos lá, naquele quarto. Aqui vejo uma pessoa, olhando para o que aconteceu, 

sentindo falta daquela que já foi, naquele quarto que era daquela pessoa.  

Como a pessoa se sente? A pessoa se sente angustiada. Acho que só angústia. A falta daquele 

que foi, ao mesmo tempo parece que um sentimento de raiva...  

Raiva? Raiva pelo que aconteceu, pelo, por ter lhe tirado né. (pausa) Termina assim, 

pensativa com tudo que aconteceu e, se o melhor é ter aquele quarto ou não, se muda. 

 

 

C1 (12) Título: Café da manhã 

Lá tem a imagem, tem uma cadeira. Vejo um café da manhã em família. Aquele falatório, 

crianças na agitação. Me representou um café da manhã, porque parece que tá um dia claro, 

um dia (pausa) tá tranquilo, mais um final de semana, um dia que a gente fica mais tranquilo 

para sentar. 
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O que pensam as pessoas da família? Acho que só naquele momento mesmo. Só naquele 

momento onde se joga papo fora, um que derruba o leite, outro que reclama de alguma coisa, 

risadas e acontecimentos da semana, sem pressa. Acho que é isso. 

 

 

Branca (13) Título: Recomeço 

Uma página em branco, um recomeço, uma nova história. De mostrar também que continua, 

né. Não teve um final (pausa). Acho que é isso. Representa como se tivessem páginas em 

branco, vamos continuar nossa história.  

 

 

 

  



278 
 

Apêndice E – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 2 (Janaína) – Segunda 

Avaliação 

 

A1 (1) Título: Final de ano 

Agora um final de ano, sei lá. Vejo um homem, uma pessoa olhando para o céu, olhando e 

refletindo como foi o seu ano, o que foi de bom, o que não foi.  

Acho que se sente bem, acho que aliviado, um ano difícil.  

O que vai acontecer depois? Acho que vai começar o ano renovado, com mais tranquilidade, 

para conseguir novos caminhos. Acho que só. Difícil, né? 

 

 

A2 (2) Título: A cumplicidade 

Aqui vejo um casal... (pausa) acho que é um casal, a (pausa). Eu vejo a cumplicidade deles, o 

carinho, a união.  

Como se sentem? Se sentem bem, muito amor. História curta, né? (ri) 

O que estão pensando? Acho que pensam na união deles mesmo, se fortalecendo, objetivos 

alcançados.  

O que vai acontecer depois? Acho que vão continuar felizes e unidos. 

 

 

C3 (3) Título: O café da tarde 

Café da tarde numa sala. Vejo pessoas que estão ali, conversando, não sei se é um café da 

tarde familiar ou com pessoas de fora (pausa) 

O que estão fazendo os personagens? Acho que tão conversando, tão contente. Acho que é um 

café mesmo para colocar a semana em dia mesmo.  

Como estão se sentindo? Bem. 

O que vai acontecer depois? Vão cada um para suas funções para voltar à sua rotina, só. 

 

 

B 3 (4) Título: Não sei. A despedida. 

Fazia expressões faciais de surpresa, espanto, parecia pensativa. 

Não sei. Parece que ... vejo como se fossem três pessoas, como se fosse a imagem de duas 

pessoas saindo de dentro de uma casa, de um cômodo (pausa). Não sei, quem ficou, não ficou 

com uma sensação... se sentiu sozinho. E as duas pessoas que estão saindo, parecem estar 

uma ajudando a outra.  

O que vai acontecer depois? Acho que estas pessoas tentam se tranquilizar, serem cúmplices 

uma da outra. Não sei te dizer como sente essa pessoa que ficou sozinha, mas eu acredito que 

fique bem.  

 

 

AG (5) Título: Paisagem 

Aqui eu vejo como se tivesse vendo uma tela, de uma paisagem na areia. Como se fosse 

alguém olhando para o horizonte mesmo, uma praia, final de tarde. A pessoa está pensativa. 

Só. 

Como se sente? Se sente bem. Tá gostando da paisagem bonita.  

O que está pensando? Acho que tá ali mais para se renovar, tirar o estresse.  

O que vai acontecer depois? Vai embora mais aliviado.  
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B 1 (6) Título: Boa Noite 

A rotina de um dia-a-dia. Não sei se um pai, uma mãe, foi se despedir do filho ou filha, dar 

boa noite, ver se estão cobertos antes de ir se deitar. Parece mais um quarto de menina, não 

sei, pelo espelho, acho que é boa noite do final do dia mesmo. Sentindo-se cansado no final 

do dia.  

O que vai acontecer depois? Vão dormir para se renovar para o dia seguinte e voltar à 

rotina.  

 

 

CG (7) Título: A brincadeira 

Lembro de coisas que falei no outro, engraçado né, muda. No outro vi a escadaria, medo. 

Agora já vejo como se fosse a escadaria de uma casa mesmo, aqui parecem pessoas, crianças 

correndo atrás dessa pessoa que tá em cima. Mas uma brincadeira mesmo, na escada.  

O que as pessoas estão pensando? Para eles é mais um divertimento mesmo, mas pra pessoa 

que vê de fora, apreensiva de se machucarem.  

O que irá acontecer depois? Vão ter gostado dessa brincadeira. Vão “tá” cansado. Vão 

procurar uma nova brincadeira. 

 

 

A3 (8) Título: O reencontro. 

São aquelas três pessoas, onde duas se “despediu”, se reencontrando (pausa – forte 

emoção). Não sei, acho que os sentimentos de saudade, como se fosse uma fala de reencontro 

mesmo. 

Como se sentem os personagens? Uma mistura de sensações, não sei, de alegria de tá vendo 

(choro), mas junto com a tristeza. 

O que eles pensam? Acho que na saudade mesmo, tão distantes né, não sei. Da aproximação, 

do contato (choro) 

E o que acontece depois? Seguem caminhos diferentes. 

(Bastante emocionada, pergunto se podemos continuar)  

 

 

B2 (9) Título: Um dia no campo 

(pausa longa) 

Aqui eu vejo um casal na sobra da árvore, acho que num lugar calmo, saindo daquela 

loucura da cidade.  

O que eles estão pensando? Acho que descansando mesmo, fugindo um pouco da loucura do 

dia-a-dia.  

Como estão se sentindo? “Tão” bem de estarem juntos. Representa-se por terem ali, um final 

de semana. Acho que só isso.  

 

 

BG (10) Título: Uma excursão 

(pausa longa) 

Nessa figura me representa como se fosse a entrada, não sei, de um templo, me veio na 

cabeça N. Sra. Aparecida [basílica]. Várias pessoas, não sei se foram nesse lugar para 

agradecer, um tipo de excursão, acho que as pessoas tão ali mesmo em agradecimento pelo 

ano. Estão contentes de “tá” ali.  

O que vai acontecer depois? Vão passar o dia todo ali, depois cada uma volta para sua casa.  
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C2 (11) Título: Uma preocupação 

Aqui é a porta de um quarto, tem uma pessoa coberta na cama e uma pessoa na porta, 

olhando se tá tudo bem. Essa pessoa na porta me representa uma pessoa mais velha, de 

idade. Representa uma pessoa preocupada na porta. Não sei se essa pessoa na cama tá 

doente, por isso a preocupação.  

O que pensam os personagens? Da porta é a preocupação mesmo. A pessoa que tá na cama, 

não sei se tá doente, dormindo, tá só tranquilo na cama.  

O que vai acontecer depois? Que a pessoa que tá na cama se recupere e a preocupação 

melhore, superem o obstáculo do dia-a-dia, preocupação que vai ser sanada. 

 

 

C1 (12) Título: Uma manhã 

Representa uma manhã, um dia normal, uma manhã ensolarada. O sol entra na janela da 

cozinha. Representa um ambiente agradável, familiar.  

O que está acontecendo? Acho que é a cozinha, onde a família vai se reunir para tomar café, 

para trabalhar e ir para escola. 

O que acontecerá depois? Acho que vão tomar café e cada um vai seguir o seu dia.  

Como que eles se sentem? Bem, acho que “tão” bem. “Tão” alegre. 

 

Branca (13) Título:  

Recomeço 

Aqui vejo um recomeço, uma página em branco, uma nova história começando, um recomeço 

difícil, mas com esperanças de que tudo dê certo (emociona-se). Aqui que é isso, uma nova 

vida, um novo olhar. 
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Apêndice F – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 3 (Luiza) – Primeira Avaliação 

 

 

A 1 (1) Título: Viagem 

Eu acho que um homem, olhando assim e pensando na vida, parece tenso, sabe quando você 

está com aquela cara e mão no queixo, meio preocupado, pensando, parece triste, parece ter 

uma pessoa do lado chorando, não chorando, mas agachado também pensativo, uma mulher 

com uma criança.  

Quantas pessoas tem aí? 4  

A pessoa que você disse estar do lado é uma mulher com uma criança? Sim, aqui parecem 

duas pessoas também, parecer estarem se beijando. 

 (Silêncio)  

Você disse que ele está pensando, o que aconteceu que levou a ele a essa situação de estar 

pensando?  (Paciente demonstrou pensativa para responder) Talvez ele questione o 

direcionamento das coisas estão indo ou ele está muito alheio às coisas que estão ao redor.  

Pensei que seria uma imagem tipo comercial da coca-cola (risos) seria mais fácil (risos). Ai 

gente é difícil, ainda mais expor sentimentos, porque é tudo tão turvo. 

Qual o desfecho da história? Ele ficou triste.  

Por que ele está triste? Porque ele não levanta a cabeça, não sei.  

Você consegue me dizer o que aconteceu para ele estar triste? Acho que ele está tão fechado 

nele mesmo, que não consegue perceber o que está em volta. Ele segue caminhando.  

(silêncio) 

Qual o título? P: Viagem, ele está viajando na dele. (SIC) 

 

 

A2 (2) Título: A Colheita 

Menina, ainda bem que sou enfermeira, porque se eu vivesse disso já teria morrido de fome. 

(SIC) 

Por quê? Nossa muito louco. (silêncio) Aqui eu vejo duas mulheres, uma delas está com um 

saco com alguma coisa, tipo uma colheita e elas tão trocando ideia e carregando o saco, 

como se tivesse trabalhado na lavoura, estão papeando sobre futilidades, sabe colega de 

serviço? Falar besteira? As duas estão assim, é um dia de sol, parece e a história acaba com 
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elas rindo muito e lavando a colheita para um galpão, elas precisam entregar. Parece roça 

mesmo. (SIC) 

O que elas pensam? Futilidade.  

Tem algum acontecimento que levaram até essa situação? Elas trabalham juntas.  

 

 

C3 (3) Título: A Boneca 

(Paciente analisa por um tempo a prancha.) 

Nesses eles estão jantando, tomando café depois da janta, é um pai com os filhos, estão 

tentando resolver algum problema, tem uma boneca, mas a figura que eu vejo é de um homem 

com essa boneca, ele está pegando ela. 

(Silêncio, a paciente diminui bruscamente o tom de voz desde o início dessa prancha) 

Qual o problema eles estão tentando resolver? Problema de relacionamento entre eles, porque 

o pai está com uma cara muito sisuda, muito fechada, parece autoritário sabe, não sei pode 

ser a boneca. A impressão que dá, é que a pessoa que está aqui, está ajeitando ela, como se 

tivesse num armário, eu não vejo ela encaixando em nada aqui.  

Você disse que a boneca é o motivo do problema? Não sei pode ser né, porque ela não tem 

um uso.  

Qual é o desfecho? O desfecho é que o pai mandou pegar a boneca e descer ela do armário.  

 

 

B3 (4): Título: O Encontro 

Nesse eu vejo um casal conversando, sobre o dia, parecem apaixonados e uma criança 

assistindo a cena, (silêncio) eles estão chegando em casa, a criança abre a porta recebê-los.  

(silêncio)  

O que aconteceu? Eu acho que ele chegaram, eles ficaram muito tempo separados, sei lá, eu 

acho que ele estava viajando e agora ele chegou em casa e ela ficou feliz que ele chegou, e o 

filho está abrindo a porta para eles entrarem, estranho, o filho deles não aprece feliz, parece 

de fora da cena, abrindo a porta, pode ser por isso, o nome pode ser “O Encontro”. 

E o desfecho? Eles ficaram felizes por se reencontrarem, mas, o menino fica meio ressabiado.  

Por quê? Porque não parece verdadeiro, o pai ficou ausente tempo.  

Sabe me dizer o que aconteceu? Não, a impressão que dá é que ele estava viajando ou 

estavam separados.  Eu acho que ele é meio mau caráter, meio que traiu ela, ele bate nela 

viu, eu acho que é por isso que o menino ficou tipo... (paciente começa a roer a unha) Pensa 
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que a mãe caiu de novo nessa conversa fiada, o pai é um mentiroso (paciente quase sussurra 

e entrega a prancha para a terapeuta).  

 

 

AG (5): Título: O Velório 

A mente às vezes prega umas peças, porque assim aqui eu vejo um velório, é como se tivesse 

um caixão, como se as pessoas tivessem velando essa pessoa, mas não é numa sala, parece 

num campo aberto, parece ter árvores, mas as pessoas estão tristes de verdade, nem 

conversam e nem se aproximam, bem distantes, parece que são dois caixões, são duas 

pessoas, só que as pessoas estão viradas para uma só, é como e a outra pessoa não tivesse 

importância (silêncio) o sentimento é de solidão assim.  

De quem? Das pessoas que estão, é de tristeza e solidão, de não se sentir amparada, é de 

desânimo porque nem sequer conseguem conversar, não tem diálogo, não tem olho no olho.  

Por que não estão velando a outra pessoa? É indiferença, elas estão de costas para a outra.  

O que aconteceu para isso? Não sei, acho que estão fazendo a cerimônia de velório porque 

precisam fazer o sentimento que aparenta para o outro caixão, não para esse, esse por 

obrigação, tem que fazer, não pode simplesmente enterrar, mas amor mesmo é pelo o outro, 

tristeza é pelo outro não por esse.  

O que aconteceu antes? Morreram de velhice, passaram mal, mal súbito, (silêncio).  

Qual o desfecho? Eles vão enterrar os dois, mas vão pra casa pensando em um só. Quanto a 

vida vai ser triste sem um dos dois, o outro não, pensando na morte como outro qualquer, 

(Silêncio).  

 

 

B1(6). Título: Outra vez 

Que medo! (nesse momento paciente fechou os olhos) Primeiro quero descobrir o que ele está 

olhando (silêncio). Ele está olhando o pai e a mãe dele brigarem, com aquela cara de “De 

novo né”, cara de quem viu essa cena, mas ele não liga mais, está quase com aquela cara de 

“Eu avisei”, pode até ser continuação do outro quadro de que o pai voltou para casa, 

(silêncio) ele já não liga mais, já não se importa, mas no fundo ele se decepcionou. (SIC) 

Por quê? Porque eu acho que ele tinha esperança de que as coisas fossem ficar bem, mas ele 

viu que não pode criar expectativa disso, ele está até com a mão no rosto. O título é: Outra 

vez. (SIC) 
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O que aconteceu antes? Uma besteira no jantar, ela prepara o jantar e aí ele reclamou da 

mistura, ela ficou chateada, ele disse que ela era uma chorona, que não parava de chorar, 

por isso que ele era daquele jeito, por isso não ficava com ela sempre, os dois começaram a 

discutir, começaram a gritar, ele bebeu um pouco também, além da conta, ai eles começaram 

brigar, ele deu uns empurrão nela e o moleque acompanhando o desfecho da briga, eles 

foram para o quarto, começaram abrigar dentro do quarto para ele não ver.  

Qual é o desfecho? O menino vai para o quarto dele, ele já sabe como vai terminar.  

Como vai terminar? Ele vai embora de novo. 

 

 

CG(7). Título: O jogo 

É um grupo de homens assistindo um jogo de futebol na arquibancada, eles estão bravos com 

o time. Time parece não estar indo bem, tem um cara lá em cima sentado, mas só dá pra ver 

a sombra dele, ele está sozinho porque quer assistir o jogo mais sossegado, não quer ficar na 

zona não, que assistir o jogo de verdade, os daqui debaixo só ficam reclamando que o juiz 

isso, que o jogador aquilo.  

Eles reclamam de quê? De tudo, do juiz, do técnico, dos jogadores, do campo, o de lá de cima 

não só quer tirar um dia de lazer, esses vão pra casa arrumando briga fora do estádio, o de 

cima não vai embora de boa, pega o metro, vai pra casa conta para os amigos como foi o 

jogo que o jogo não foi bom, mas que tudo bem, o título é o Jogo.  

Qual o desfecho? Eles irem para casa, uns arrumando briga outro de boa.  

Porque você acha que o grupo briga? Porque eles estão muito eufóricos, esbravejando aqui, 

tão tumultuando, sabe quando a pessoa já sai de casa querendo briga? Eles já saíram assim, 

reclamando de tudo, brigando com tudo.  

(A paciente falou que estava com dor de cabeça.) 

 

A3 (8). Título: Fim 

(paciente se mostrou mobilizada, com voz triste) 

Esse é um velório, de novo, nesse as pessoas estão conversando, entre si, (silêncio) estão 

falando que a pessoa descansou que é melhor desse jeito, com o tempo as coisas se ajeitam, 

falam de futebol.  

O que aconteceu antes? Eu acho que ele é um homem, e eu só vejo homem (aumento intenso 

no tom de voz), não sei por que, eu só vejo homem um grupo de homem e a pessoa morta é 

um homem. Ele morreu de que? Não consigo pensar em nada a não ser acidente de carro, 
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todo mundo fica falando que ele sofreu demais, que foi melhor dessa forma, que é muito 

egoísta sentir tristeza. 

(silêncio) E o desfecho é o vazio que fica depois que enterrou, porque a maior parte da 

imagem é o caixão, ai você enterrou fica sem nada, fica com esse vazio, as pessoas ficam com 

esse vazio também. E o título é Fim.  

 

 

B2 (9). Título: Tente outra vez 

Aí de novo, o mesmo casal, discutindo a relação, ela foi atrás dele e ele não está nem aí, ela 

ficou questionando o porquê ele foi embora, porque ele a abandonou, porque isso, porque 

aquilo outro, e o filho dela está olhando pela janela, e ele está dizendo pra ela que não vai 

voltar mais e ela está falando que é para eles ficarem juntos.  

O que aconteceu? Ele deixou ela falando sozinha, ela ficou morrendo de raiva, ficou 

esbravejando. (silêncio) Ele foi embora depois dessa conversa e ela voltou para casa esse é o 

desfecho.  

Para onde ele foi? Ele foi embora.  

 

 

BG (10). Título: Decisão 

Uma mulher sozinha, as outras pessoas excluem ela, apontam, riem dela, fazem ela de 

chacota, ela fica sozinha, triste, olhando e estação de trem para ver se encontra uma direção 

pra ela, mas ela não sai do lugar, ela fica estática, ela não quer ficar ali. (silêncio). As 

pessoas riem, fazem pirraça e ela só fica triste não esboça reação nenhuma.  

O que aconteceu? As pessoas zoam porque acham ela feia, acham ela doida, acho que ela não 

se encaixa, as pessoas se aproveitam disso, ela só está murchando, antes ela reagia, e agora ela 

só murcha, está triste, sem vida, ela não sabe se pega o trem ou se joga na linha do trem, está 

na dúvida, se toma um rumo na vida dela, ou se dá fim na vida dela, tem essas duas ideias na 

cabeça dela, ela não tem força pra tomar nenhuma decisão.  

Ela não sabe se ela pega o trem ou se joga? Isso.  

Qual o desfecho? Ela fica murchando, secando, sem entender como ela ficou assim, porque a 

vida tomou esse rumo e porque ela não tem força para seguir.  

Qual o título? Decisão.  
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C2 (11). Título: A Partida 

Eu vejo um hospital, vejo alguém observando outra pessoa acamada, (paciente chora) ela 

tem medo de perder, ela se sente triste porque ela não pode fazer nada a não ser assistir, ela 

não pode fazer nada, além disso, ela não pode curar esse sofrimento, não pode curar, mas ela 

se sente ao mesmo tempo feliz de estar ali do lado dessa pessoa e ela que ajudar, ela entra, 

interage com o paciente, conversa, tenta buscar motivação para acreditar numa melhora, 

então ela fica procurando sinais, pequenos sinais que a pessoa reagiu ela saiu feliz, ela 

consegue ver em detalhes que a pessoa está melhor, ela se pega nessa esperança, é uma 

pessoa muito esperançosa numa melhora. Ela pega o trem e vai embora. (silêncio) O nome é: 

A Partida.  

 

C1 (12). Título: Minha Casa 

(paciente começa a rir) 

Eu posso colocar o título de minha casa, é a história de um casal que nunca fica em casa, só 

vai para a casa para dormir, então tem sempre um copo para lavar, eles nunca jantam. As 

flores, elas ficam murchas, o caule está até verde, mas, a flor esta murcha porque não cuidam 

dela direito, tem roupa espalhada pela cadeira, o casal está chegando em casa, ela vem 

sempre preocupada em manter a casa em ordem, cansada e ele só quer assistir televisão, eles 

comem, fazem um lanche, vão deixar a louça lá para lavar no dia seguinte antes de sair 

correndo de manhã, ele assisti um filme, ela começa assistir o filme e dorme para ter forças 

para trabalhar no dia seguinte.  

(Silêncio) 

Qual o desfecho? Eles vão dormir. 

 

 

(Branca): Título: O diário 

É Sério? (SIC) É 

(paciente começa a rir) 

Ai Jesus,(risos) Eu vou chamar de O Diário, é aqui que a pessoa vai escrever como vai ser a 

vida dela, vai colocar todas as expectativas, o que ela conseguiu fazer, o que conseguiu 

evoluir, o que ela conseguiu conquistar, o que ela tem mudar, estratégia.  

O que aconteceu para fazer esse diário? Ah, ela... Puta merda...e agora? Ela decidiu 

recomeçar de alguma forma, e aí ela quis partir do zero, por isso em branco.  
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Você disse que é uma pessoa só, o que ela pensa? Pensa em ser feliz, ela quer ser feliz, então 

ela pegou essa página em branco para poder traçar as estratégias ou para tentar descobrir o 

que é felicidade e perceber se é uma coisa que ela vai ter que correr atrás ou alguma coisa 

que ela precisa reconhecer.  

Como é o desfecho? Ela faz vários rascunhos colocando os pensamentos dela, colocando o 

que tem observado em volta dela, o que a deixa feliz, e ela ficando feliz em conseguir 

reconhecer isso.  
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Apêndice G – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 3 (Luiza) – Segunda Avaliação 

Luiza -2º TRO 20/05 

 

A1 (1). Título: A carona 

Eu vejo um... É que eu penso na outra história é ruim né? Eu acho que é essa a ideia né 

(risos) esse negócio de psicologia me confunde (risos). 

 Eu vejo homem parado olhando para frente e uma mulher com uma criança de colo e um 

casal ao lado direito, é uma estrada é como se esse  homem estivesse andando e essas 

pessoas estivessem no caminho sentados na beira da entrada. 

Consegue me dizer em que estão pensando? A mulher está brincando com a criança, o casal 

está conversando sobre as atividades do dia-a-dia e o homem está bem pensativo está 

olhando a estrada, está parado, não sabe se vai. 

O que aconteceu para eles estarem aí? (Silêncio) Eu não sei, ele não sabe se vai ou se fica, 

estão parados na estrada. (Silêncio) 

Qual o desfecho? O homem vai seguir o caminho dele e os outros ficarão esperando uma 

carona  

 

 

A2 (2). Título: A colheita   

Eu vejo duas mulheres, a mesma coisa, numa colheita, só conversando e trabalhando né. 

O que estão falando? Falando mal do marido (risos), ou do quanto a vida podia ser diferente 

sei lá. (Silêncio) 

Teve algo que levou até a situação? O trabalho. 

E os pensamentos? Manter a cabeça sã sei lá, conversar para não pirar. (silêncio) 

E qual o desfecho? Elas vão trabalhar até o final do dia. 

 

 

 

C3 (3) Título: O jantar  

Uma conversa na sala de jantar, acho que depois do jantar estão tomando café e 

conversando sobre como foi o dia. O Homem parece estar meio bravo da esquerda. 
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Sabe me dizer com que? Com alguma coisa que um dos outros dois “fez” errado, o que está 

em pé está pegando uma boneca na estante, para a filha dele brincar porque ela não para de 

fazer bagunça. (silêncio) 

O que aconteceu para eles estarem aí? Eles sempre se reúnem no fim do dia para jantar e 

falar sobre o que aconteceu no dia, pensar nas decisões que eles têm que tomar. 

E qual é o desfecho? (Silêncio) Acaba o jantar cada um vai para sua casa. 

 

 

B3 (4). Título: O quarto. 

Um Casal discutindo e o filho vendo do lado de fora  

Discutindo? Isso, discutindo um problema e o filho está tipo dentro do quarto e os dois 

discutindo em outro cômodo.  

O ar está ligado? Não, quer que ligue? Não é que estou com muita dor de cabeça, assim que 

viemos para cá meu nariz congestionou. (SIC).  

(paciente passou a bocejar desse momento em diante várias vezes) 

O que mais tenho que dizer?  

O que aconteceu para chegar aí? Ele tinha ido embora, mas agora resolveu voltar, mas eles 

continuam brigando pelo mesmo motivo. Ele finge aceitar, mas no fim ele não aceita as 

coisas, ele tenta ser amado.  

E a criança? Está vendo tudo, é triste, ela também não acredita nem na mãe, nem no pai. . 

Qual o desfecho? Continuam tentando, mas eles continuam tendo um relacionamento ruim 

como era antes. (SIC). (boceja) 

 

 

 

Ag (5). Título: O Enterro 

Meu Deus! Esse é o pior (paciente desvia o olhar da prancha e fica por uns minuto olhando 

para a parede). Parecem vários corpos, cenário de velório mesmo, vários corpos tipo Vila 

Formosa, várias casinhas juntas,  e as pessoas ali olhando, isso é péssimo.  

E o que aconteceu? Uma pessoa próxima morreu, e esse aqui (ela aponta pra algumas 

imagens) estão envolvidos e os outros estão marcando presença e esse aqui (mostra o que 

para ela representa um caixão) ninguém ligou para ele. 

O que as pessoas pensam? O quanto a vida é frágil né? Se arrependem de não ter 

aproveitado mais (Silêncio) 
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Você consegue me dizer o que aconteceu antes? Um acidente, alguma coisa, porque 

morreram várias pessoas de uma vez.  

E qual o desfecho? O enterro das pessoas  

Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não.  

Qual o título? O enterro. 

 

 

B1 (6). Título: O Vazio 

Vejo uma criança dentro de um quarto, eu acho que pensando na ausência, pensando no que 

já teve ali e não tem mais, esperando algo de lá de dentro. Acho que é isso.  

O que ele pensa? (Silêncio e Bocejo) Pensando como o vazio faz falta, no vazio mesmo. 

O que aconteceu? Alguém foi embora, eu não sei quem, mas faz muita falta, foi embora 

inesperadamente, deixou roupas em cima da cama (Silêncio). 

Qual o desfecho? Ela vai ficar ali, até passar, até se sentir melhor.  

 

 

 

 

CG (7). Título:  O Jogo 

Parece um jogo, uma arquibancada, tem um grupo de torcedores bem exaltados aqui em 

baixo. Tem um cara sozinho lá em cima assistindo o jogo.  

E o que aconteceu par o grupo estar exaltado? Eles estão bravos porque o time não joga bem, 

o juiz não apita bem. 

E o rapaz? Só quer tranquilidade, só quer assistir o jogo.  

O que o rapaz que está sozinho está pensando? Pensando em como eles são bobos né. 

E o grupo? Só pensa em brigar, são quase irracionais.  

E qual é o desfecho? O jogo acaba, eles invadem o campo e batem nos jogadores.  

E o rapaz? Vai embora tranquilo, está triste com o final da partia mas vai curtir com a 

família dele. 

 

 

A3 (8). Título:  O enterro 

Esse também, parece um velório, (paciente pareceu intolerante com a imagem). Estão 

velando uma pessoa, estão preocupados e tristes.  
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Preocupados com quê? De como será agora né, sem a pessoa, sem poder ver a pessoa.  

O que aconteceu para chegar a essa situação? Ele morreu (risos) desculpa (gargalhada)  

(risos) você sabe me dizer como ele morreu? Acho que ele estava doente e morreu.  

E qual o desfecho? Eles enterram a pessoa.  

E depois? Eles vão tocar a vida deles.  

 

Da outra vez, eu já achei ruim parecia que eu sempre pensava as mesmas coisas e agora que 

eu lembro. 

Como eu disse, você pode contar a história do jeito que você quiser. 

Ah então tá bom (risos). 

 

B2 (9). Título: O Jardim 

Vejo um casal conversando em baixo da árvore, num jardim, tem uma pessoa observando da 

janela, eles estão um pouco exaltados. O homem parece indiferente, a impressão que dá é que 

ele está conversando com ela de óculos escuros, não tem mais o que ouvir, está decidido “é 

indiferente o que você pensa” e ela está suplicando atenção para o que ela quer dizer. 

(Silêncio) 

O que aconteceu para chegar nessa situação? Eles marcaram um encontro para conversarem, 

eles tinham brigado e tinham se separado, eles marcaram esse encontro para pelo menos 

entender o que tinha acontecido.  

O que ela pensa? Em formas de agradá-lo.  

E qual o desfecho? Eles se separam mesmo.  

E quem estava olhando? Acho que o filho deles.  

 

 

BG (10). Título: O Trem 

Uma plataforma de trem, pessoa não sabe se vai ou se fica, está pensativa, pensando em 

quão doloroso é ficar, mas também ... (Silêncio) 

Mas também? Que partir é difícil, recomeçar.  

O que aconteceu antes? Ela está insatisfeita com o modo como ela está vivendo, mas ela tem 

medo de ir, fica paralisada na entrada da estação.  

Sabe me dizer para onde é o destino? Não sei para onde ela vai, mas para um lugar diferente, 

um lugar novo. (SIC) 

O que está pensando? Ela está esperando para saber se pega o trem ou não. 
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Consegue me dizer como ela se sente? Angustiada, se sente paralisada na verdade, o medo é 

tão grande, de ficar e continuar do mesmo jeito e medo de ir e se arrepender que ela 

paralisou, ela nem sai da estação e nem pega trem.  

Porque ela tem medo de se arrepender? Porque é difícil sair da zona de conforto né, talvez ela 

até pensa em pular na linha do trem de tão angustiante que é ficar paralisada assim. (SIC) 

Por conta da angústia? É, mas não para morrer, mas para dar um chacoalhão, aí tem a outras 

pessoas da estação que fazem com que ela se sinta mais perdida ainda, porque está todo 

mundo tão decidido, parte dessas pessoas estão felizes por ficarem e os que estão indo, felizes 

por irem e ela ali paralisada, não vai, não volta, não faz nada, nem pular ela pula porque 

não tem coragem, não tem coragem para nada, está estagnada.  

Pensa em algum desfecho? Não 

 

 

C2 (11). Título: O Hospital 

Pior é que já fui tanto em hospital, que lembro até detalhes. (risos). 

Vejo uma pessoa visitando um doente no hospital, ela está angustiada, porque está 

preocupada. (silêncio)  

Por que ela está preocupada? Porque ela não sabe se está fazendo o suficiente, se têm 

alternativas, se ela poderia buscar coisas novas, ela está com medo de perder a pessoa, ela 

não quer ver essa pessoa sofrendo. 

O que aconteceu? A pessoa ficou doente, teve um problema de saúde e foi para o hospital, 

mas essa pessoa é importante, ela não queria que essa pessoa sofresse.  

E o que ela está pensando? Que essa pessoa melhore. 

Qual o desfecho? Ela vai embora pensando em como ajudar, o quanto pode contribuir, se o 

que está fazendo está certo.  

 

 

C1 (12). Título: A Janela 

Vejo uma pessoa passando na janela, a casa está bagunçada e suja, desorganizada (Silêncio) 

E o que ela está pensando? Que essa casa é mal-cuidada: “Nossa não acredito, de novo, desse 

jeito”  

De quem é essa casa? Da mãe da pessoa (Risos).  

O que aconteceu? Ela não limpou a casa. 

Qual o desfecho? É triste a mãe não limpa a casa, não cuida de nada e nem de ninguém.  
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(Silêncio) 

Qual o título? A janela  

Tem algo a acrescentar? Não. 

 

 

Branca (13). Título: O quadro Branco 

Terrível essa também. Eu vejo possibilidades, possibilidade de fazer uma coisa nova, um 

recomeço ou de refazer o que não gostou. Só isso.  

Tem alguma coisa que leva a pensar em recomeço? Não ter nada, estar em branco, está 

aberto.  

Tem um desfecho? Tem, a pessoa fica pensando se deixa desse jeito ou se vai fazer algo. 

Explique melhor. Um desenho novo, diferente, mais alegre.  

Qual o título? O quadro branco. 
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Apêndice H – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 4 (José) – Primeira Avaliação 

A1 (1) O vulto. [Título] 

Muitas vezes eu me deparo com essa imagem, que pode ser alguém querendo te dizer algo, 

uma dica pra ficar atento pra determinada situação, mas muitas vezes também, por andar 

muito assustado, preocupado com alguma coisa, às vezes esse vulto, acabo entendendo que é 

a minha própria sombra, ando por um lugar iluminado, olho pro canto e vejo um vulto como 

esse e imagino, que estou seguido, enfim, quando me deparo, percebo bem é minha própria 

sombra. É importante acho que a gente por ocasiões ter esses sustos, essa ideia de algo 

sobrenatural, pra gente ficar mais atento, em determinadas situações, não andar tão 

distraído, tão somente preocupado com nosso próprio pensamento, porque alguma coisa que 

está ao nosso redor pode dizer muitas coisas. E essa imagem é o que pode dizer, alguma 

coisa que tá muito próximo da gente, talvez não claro, mas que quer dizer ou nos avisar 

sobre algo.  

O que esse alguém (personagem) pensa? Esse alguém pensa em me alertar, me ajudar em 

alguma coisa. De repente me mostrar outro caminho, outra solução, de estar próximo a mim, 

pra me ajudar. E eu também devo ficar atento a isso, à essas dicas, essas situações todas em 

que ele se propõe a ajudar, podem ser que muitas delas cruciais pra minha vida e para as 

decisões que eu vou tomar. E eu na medida do possível, presto atenção e aceito ou fico mais 

atento às minhas condutas, enfim.  

E como esse alguém (personagem) se sente? Eu acho que preocupado. Preocupado comigo, 

preocupado com o que eu passo. Preocupado em querer ou poder me ajudar, como eu disse, 

eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e nem sempre me ajudar é uma tarefa fácil, por 

eu não aceitar, por eu achar que as pessoas, tem muitas coisas que envolvem seu dia a dia, 

seu sustento, sua família, enfim, não gosto muito de ficar incomodando muito os outros, 

talvez uma figura, um vulto, talvez alguma coisa que não seja do natural, daquilo que a gente 

conhece, pode querer interceder, justamente porque sabe o quanto difícil eu sou em relação 

em solicitar ajuda das pessoas.  

E o que aconteceu antes? Eu acho que antes não existia esse vulto. Não existia, não estava 

aqui, já tem o formato de uma pessoa adulta, acho que a medida que eu fui crescendo que 

essa imagem acabou surgindo pra mim, acabou ficando mais nítida, porque até então, não 

tinha consciência, não saberia identificar, não saberia dizer o que representa. Enfim seria só 

um borrão numa folha, e hoje não, hoje já faz mais sentido. 



295 
 

Pode me descrever um desfecho pra essa história? Sim. Eu acho devo estar atento a tudo que 

me rodeia, posso me deparar com uma imagem como essa, um vulto, que com certeza não 

estaria lá em vão, que estaria lá pra me ajudar, pra me alertar sobre determinada situação, 

não pensaria que estaria pra me prejudicar ou coisa do tipo, senão como eu disse pra me 

ajudar. Eu estar atento a essas situações porque se eu me deparar com esses vultos, toques 

do dia a dia, eu estar atento pra receber porque pode me livrar de grandes problemas. 

 

A2 (2) O casal. [Título] 

Sempre eu tive muitas dificuldades com relacionamentos, casamentos assim, nunca duraram 

muito, né (sic). Até eu conhecer a pessoa com quem me casei, e nela além de identificar 

muitas coisas parecidas, com que eu penso da vida e tal, que acho que facilita muito, dizem 

que os opostos se atraem eu não acredito, acho que os parecidos se atraem, porque gera 

muitos conflitos. Eu que consegui, acho, conhecer uma pessoa e convencê-la a namorar, 

noivar e depois casar comigo. Essa imagem mostra duas pessoas próximas, um casal, acho 

que nessa relação existe uma cumplicidade, acho que eles tiverem pra fazer vão estar juntos 

também, estar de mãos dadas para enfrentar o que vem pela frente. Acho que nessa situação 

em si, eles estão frente a uma situação que eles vão ter que resolver juntos, sempre melhor, 

quando se resolve junto essas questões de casal, não gera tanto aquela questão de ciúmes, 

imaginar o que um tá fazendo, que o outro tá fazendo, não, vamos fazer juntos, né, então eles 

pensam nisso, estão a pensar que juntos são mais fortes, juntos conseguem melhor, que junto 

é bem mais gostoso, mais saudável para o cotidiano do casal. Eu lembro que quando me 

casei, quando estava pra casar, tinha umas providências do casamento a serem tomadas, e 

foi muito assim, eu lembro do da minha irmã que ela foi resolver tudo sozinha, que meu 

cunhado não se interessava muito, e como ela ficou estressada nessa fase, muito nervosa, de 

estourar com qualquer pessoa que aparecesse na frente dela, é comigo não, foi tão suave, 

porque nós fazíamos tudo junto, estávamos juntos todos os momentos, todas decisões e era 

muito bacana isso, né (sic). Então é mais ou menos isso que ocorre aqui, um casal que estão 

celebrando, resolvendo algo juntos, e como disse, eles sabem que juntos vão conseguir 

resolver melhor, justamente pelo fato de estarem juntos.  

O que pensam? Então eles pensam justamente nisso, que se existe uma força maior, um 

motivo maior pra estarem juntos, estão juntos até o final, vão resolver as coisas que 

acontecem na vida sempre unidos. 

E o que eles sentem? Sentem prazer, amor por essa relação, cumplicidade, por estarem 

juntos, por fazer e sentir estarem juntos. 
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E o que aconteceu antes? Acho que antes, como ocorre com muitas pessoas, ficam em busca 

de alguém, com quem compartilhar a vida, com quem dividir os problemas do dia a dia, com 

quem dividir as alegrias, alguém para amar, constituir família, acho que antes eles viviam 

essa vida cotidiana que a gente vive, que é corrida, enfim, que é muito abençoada quando 

consegue reunir duas pessoas que tem por objetivo ficarem juntas, porque se gostam, que se 

amam, e pretendem construir melhor e maior. 

E como termina essa história? Bom, a minha não terminou muito bem, né (sic). Mas uma vez 

eu tive a oportunidade de passar por um lugar e eu vi um casal de senhores, uma cadeirinha 

em frente de uma casa, era que eu sonhava pra minha vida, de envelhecer ao lado da pessoa 

que eu amava, que eu amo, é porque com tempo é isso que sobra a companhia um do outro, e 

a conversa. E uma vez eu vi uma coisa muito interessante que aplica aqui, case com alguém 

que goste de conversar, porque no final é isso que sobre, e é verdade, falar, ter um ao outro 

pra conversar, eu acho que é por esse caminho que esse casal segue, viver a vida, e até o 

final da vida estarem juntos, sempre conversando, sempre em harmonia, claro sempre tem as 

farpas do dia a dia, mas isso com diálogo, com amor e compreensão, com o ceder um do 

outro, você consegue passar por cima, porque a união e o amor é algo muito maior. 

 

C3 (3) A família. [Título] 

(Paciente respira fundo, parece pensar por alguns instantes antes de iniciar).  

Bom, eu consigo enxergar aqui uma família unida em volta de uma mesa, tomando café, um 

chá. Uma delas parece estar diante de um santo, em pé diante de um altarzinho (sic). A 

estante, uma lareira, não consigo identificar bem. O que mostra assim que além da união a 

gente tem que estar junto de Deus, a gente precisa buscar a Deus, acho que eles pensam isso, 

que não basta estar unido sem ter um sentido para essa união, que em Deus a gente encontra 

sentido pra tudo na vida, encontra as respostas da vida. Eu acho que tem feito algo que 

muitas famílias não conseguem fazer que é se reunir em torno de uma mesa, pra conversar, 

pra falar do dia dia, vejo aqui uma mulher que pode ser a mãe, vejo um homem que pode ser 

o pai, esse o filho ou algum outro parente, estão em uma situação calma, de conversa, de 

prece, não consigo identificar bem, um santo, pessoa fazendo uma prece, rezando, alguma 

coisa do tipo. O que eles pensam? Pensam em manter essa união, fazer sentido essa união, 

ter respeito um pelo outro, acho numa crença maior em Deus, eles encontram isso. E com 

certeza se forem dessa forma vão ter uma vida plena, muito boa, por estarem unidos e por 

terem Deus sempre como uma orientação maior deles.  
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E como eles se sentem? Eu acho que sentem tranquilos, porque mostram uma situação de 

tranquilidade né, situação de calmaria, exatamente porque acho que acreditam em Deus, em 

algo maior, superior, que traz as soluções do dia a dia, que possibilita que soluções do dia a 

dia sejam encontradas e que tudo acabe bem. 

E o que estava acontecendo antes desta história? Eu acho que cada um com seus afazeres, a 

mãe trabalhando fora, pai também, filho e outro parente também. Acredito que ansiosos por 

chegar esse momento, pra estarem juntos, reunidos, pra dizer um pro outro como foi o dia, e 

dar graças a Deus pelo que passaram, ou pedir por alguma coisa que esteja conflitante, que 

precisa ser resolvida. Acho que é isso. 

E como termina a história? Termina com eles unidos, com eles num instante de cumplicidade, 

valorizando a crença deles, e fazendo dessa crença algo que realmente seja importante pra 

união deles, vão estar sempre unidos porque tem Deus no coração e porque se gostam, e 

sabendo que qualquer conflito, qualquer situação pior que aparece eles estarão unidos pra 

resolver. 

 

 

B3 (4) O renegado. [Título]  

O casal que se conheceram, namorou, noivou e casou. Um deles, colocar o pai, já tinha filho 

de outro relacionamento e encontra no comportamento da esposa tendo que deixar um pouco 

de lado o filho por ela rejeitá-lo, algo que ele apenas descobriu depois do casamento, cada 

um vinha de uma realidade, ele já tinha se relacionado e já tinha esse filho, ela já tinha se 

relacionado com outras pessoas, mas não tinha tido filho, durante o namoro, noivado, fase de 

conhecimento nunca houve indícios de que isso poderia atrapalhar a relação dos dois, até 

porque se houvesse, não haveria um compromisso maior que foi o casamento, isso gera 

grande tristeza no pai, ter que se sentir dividido entre a esposa e o filho, mas não existe ex 

filho, é ex esposa existe, então se algo não mudasse na cabeça da esposa certamente levaria o 

pai a ter uma atitude mais drástica, no sentido de não estarem mais juntos, pra cumprir com 

suas obrigações, não só financeiras mas principalmente as afetivas, a de encaminhar, criar é 

educar o filho, por conta dessa resistência da esposa. O que eles estão pensando? Bom, acho 

que o pai, pensa pode perder a esposa a qualquer momento por conta dessa atitude da 

esposa, a esposa enciumada por não querer a atenção do esposo para o filho de outra 

relação, e o filho se sente esquecido pelo pai cada vez mais distante, por ver o pai mais 

dedicado a outra pessoa do que a ele, que por ser criança, que por ser menor precisaria 

dessa atenção.  
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E o que aconteceu antes dessa história? Eles acabam se separando. Porque como eu falei não 

existe ex filho, o pai deu maior atenção pra ficar com o filho.  

Esse seria o desfecho? Sim. 

E o que aconteceu antes da história? Então, antes não haviam indícios, antes de se 

conhecerem e se relacionarem, de que poderia acontecer algo desse tipo, dela rejeitar a 

criança, de não estar satisfeita. Então ele tomou a decisão de ficar com o filho, que é o que 

ele faria se tivesse visto isso antes do casamento.  

 

 

AG (5) A reunião [Título] (paciente respira fundo).  

Isso me lembra alguma coisa do além, pessoas reunidas no além, pós vida, reunidas, enfim, 

em um plano que eu acredito ser melhor que esse, já livres dos problemas, dos pesos que a 

gente enfrenta, lida todos os dias aqui, alguns prostrados, outros em pé, creio que estejam à 

vontade nesse patamar, nesse outro plano, de repente é o plano que eu imagino estar um dia. 

Já livre das minhas enfermidades, livres de preocupações mundanas, pra de repente de fato 

puramente construir, fazer algo bem mais nobre, junto de pessoas melhores, de serem que 

vão conduzir melhor, os meus passos aí, enfim. O que aconteceu antes? Pessoa que viviam 

aqui por acreditar em Deus, por estarem com Deus no coração, por temerem a Deus, por 

saber que ele é maior, enfim, foram arrebatadas e levadas para junto deles, pra uma nova 

vida, nova situação, pra uma continuidade pra aqueles, claro, que acreditam em vida eterna, 

pra continuar num lugar melhor, pra se verem livres dos problemas que tinham aqui, das 

doenças, das dificuldades, e aí sim, de forma mais pura, poder realizar aquilo que lhes é 

confiado, que gostariam de fazer, dentro das possibilidades possam fazer. Acho que eles 

pensam é isso, corresponder essa nova oportunidade, nesse novo plano, aonde acredito eu, 

que tudo seja melhor, mas claro com suas responsabilidades, tarefas, a serem cumpridas, do 

dia a dia, pra evolução de cada um, né (sic), pra dar sentido à vida de cada um.  

Como essas pessoas se sentem? Acho que se sentem bem, sentem bem, acredito que estejam à 

vontade, do jeito que estão à vontade que se sintam bem, e pretendem dar continuidade agora 

em outra situação, outro plano, a vida que lhes foi concedida, enfim, agora mais próximo 

dele, próximo acho fisicamente dele. 

O que aconteceu antes. Viviam seu dia a dia na terra, tinham suas dificuldades, batalhas, 

enfim. Talvez, uns foram mais cedo que outros, mas a ordem eu imagino que quem define é 

Deus, existe uma situação maior que a gente não entenda agora, mas lá na frente vem a 

entender. Eu acho que é o plano que Deus têm pra cada um deles, pra cada um de nós, antes 
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vivia uma vida aqui, cotidiano, uns com mais, outros com menos, mas quando chega a hora, é 

uma situação de igualdade, que aonde eu acredito que exista justiça de fato, a justiça não faz 

diferença, de nenhum ser, de nenhuma pessoa. 

Pronto? Pronto. 

 

B1 (6) A ausência. [Título] 

Uma vez eu vi, não lembro, que a ausência, a "saudade do presente do ausente", concordo. 

Duas situações minhas, assim particulares. Uma a falta que meu pai me fez desde de sempre. 

Então seria uma pessoa de pé parada em frente de um quarto, encontra uma cama vazia, no 

caso seria eu, diante de um quarto, que meu pai não estaria mais lá, perdi meu pai muito 

cedo, mas lembro muito bem dele, detalhes, perdi ele com 4 anos, mas lembro de detalhes, da 

voz, dele mesmo fisicamente, enfim, e me fez muita falta, essa presença, amparo pra vida, 

enfim, tive que aprender muitas coisas sozinho, na marra, nem sempre é legal. E outra 

situação muito parecida, foi o acidente que vitimou minha esposa, a minha mãe morava nessa 

época com minha irmã, cuidando da filhinha dela, a menininha não tinha nenhum ano, no 

máximo estava dando os primeiros passinhos, ela ficava diante do quarto, aonde minha 

ficava internada, olhando lá, procurando "cadê minha vó?", e mostra um pouco a ausência 

que as pessoas fazem pra gente, né. O que aconteceu antes? Era uma situação que a pessoa 

estava junto de alguém, isso justificava toda a alegria dela, felicidade pela presença dessa 

pessoa, muito importante, acaba levando à ausência, por um motivo ou por outro, morte, né, 

doenças, e levou à essa situação aqui, de sentir a falta, materializando isso no local que a 

pessoa descansava, local que em determinado momento você sabia que podia encontrar a 

pessoa lá e não está mais. O que a pessoa está pensando? Pensa aonde estaria essa pessoa, 

qual a razão que teria feito com que não estivesse mais lá, perto dele, para como eu disse, 

para justificar sua felicidade, pra ter interação, pra poder estar juntos. É isso. 

Como se sente essa pessoa. Ela se sente triste. Triste pela ausência, triste por não ter mais 

aquele ou aquela que tão bem faz, também fazia com que ele se sentisse mais alegre, mais 

disposto, mais animado, mais confiante. 

E qual o desfecho? Então, imaginar. Eu imagino, será que eu vou encontrar, vou estar diante 

dessa pessoa, aí vai da crença de cada um, se acredita que podem estar juntos em outro 

plano um dia, acredita a pessoa possa se recuperar sem estar junta pro convívio, vai da 

crença de cada um.  

 

CG (7) A escada. [Título] 
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Isso me lembra uma história, de escada, que me contaram depois do acidente que eu sofri que 

vitimou meu pai, fiquei internado, tive que fazer umas cirurgias lá, enfim. Tinha uma amiga 

da minha tia, que conta uma história que assim, que um dia eu estava dormindo, e ela tava lá 

comigo, me acompanhando lá, e seria eu no caso (aponta para figura do centro), e essa a 

pessoa que está cuidando de mim (aponta para outra figura). Ah, me viu agitado dizendo que 

eu não queria subir escadas, "não queria subir escadas", e aí fez sentido, que minha mãe 

contava uma história pra mim, que era assim, que quando eu fizesse cinco anos, não sei se 

falava brincando pra minha mãe, ou não, meu pai, quando eu fizesse cinco anos, iria se 

separar da minha mãe e ia me levar com ele, né, e como eu acabei quase próximo ao meu 

aniversário de cinco anos, que foi próximo ao acidente, que eu estava internado, conta-se que 

seria meu pai de alguma forma tentando me levar junto com ele, porque eu estava mal 

também, tava (sic) todo estourado no hospital, enfim, conta que eu agitado, meio que 

dormindo ainda, agitado, me debatia, dizendo que não queria subir escadas, então 

associando as histórias, seria esse desejo forte do meu pai, a gente tinha uma relação muito 

forte, muito próxima, que me faz falta até hoje, que queria me levar com ele, né. Aí as vezes 

eu até me questiono porque que não foi né? (Sic). As coisas teriam sido mais fáceis, mas aí eu 

não tô (sic) aqui pra coisa fácil, se eu tiver aqui pra coisa fácil não tem graça, a gente não 

valoriza, e é isso. É uma pessoa em agonia, mediante a uma pessoa queria estar próximo mas 

não pode, e alguém tentando interceder, tentando ajudar, cuidar. O que acontecia antes? 

Uma vida feliz, uma vida que as pessoas estavam próximas e não distantes, como mostra 

aqui, e aí por um acidente ou desastre acabou por separar as pessoas, e sempre alguém 

tentando interceder, tentando fazer um meio campo, pra que as pessoas entendesse uma coisa 

ou outra, se não me engano, essa pessoa que cuidava de mim, era do espiritismo ou coisa do 

tipo, e ela acha deu a mim a outra pessoa, essa primeira interpretação que seria meu pai 

tentando me levar pra junto dele, enfim, e é isso. Acho que isso. Na hora que olhei me fez 

lembrar isso. Nossa!  

E como termina? Termina acho com o que a gente tem hoje. O fato, uma história que contam 

pra mim faz total sentido. Posso contar pra alguém que não acredita, porque não sabe da 

relação que tive com meu pai, não sabe o que eu vivi, o que eu passei. Ah, termina assim, com 

alguém que se viu desamparado, mas que não abaixa a cabeça, teve que crescer muito mais 

cedo do que outras crianças que tinham o pai próximo. Um pai próximo é legal, poder 

ajudar, né, poder fazer as coisas, ah pai muito bom, eu sou pai, mas não sei se sou, tão bom 

quanto meu pai. (Paciente chora bastante ao falar do pai). Licença (pega os lenços em cima da 

mesa). 
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Sabe, com meu pai eu tinha tudo, tudo. Não coisa material, mas segurança, sabe? (Sic). Você 

perde um pai e tem que enfrentar tudo e todos sozinho. Complicadíssimo. E às vezes nos seus 

momentos de fraquezas, as pessoas não sabem entender isso, e você tem que ser forte, cansa 

ser forte, "ah tem que ser forte", mas eu fui forte a vida inteira, tô cansado, não quero ser 

forte, quero ficar quieto no meu canto, isso explica muita coisa.  

Desculpa, mas esse negócio de pai... (Paciente demonstra-se muito emocionado, voz 

embargada, chora ao lembrar do pai). Eu sei que sou bom pai, mas enfim, acho que tem muito 

da minha depressão sabe, do meu estado físico, queria fazer mais pelo meu filho, está mais 

próximo. E ele tem problema de obesidade infantil, e eu sempre gostei muito de esporte, 

sempre foi minha vida, meu prazer, meu hobby, eu queria tá mais presente dele, jogando bola 

com ele, levando ele pra praticar mais atividades físicas, isso poderia ajudar muito esse 

problema que ele tem. Não consigo, não tenho saúde, eu dou poucos passos e já tô exausto, 

às vezes vou deitar, o fato de deitar já me põe exausto, então, complicado. Não era o que eu 

esperava pro meu filho, e eu e ele também tive uma história difícil, eu tive que brigar muito, a 

mãe fazia pirraça comigo, não deixava eu ver, nossa de usar o menino contra mim, então 

essa relação de pai pra mim é meio que delicada. Eu não sou um bom pai, sou pai, eu mato e 

morro pelo meu filho, talvez ele não entenda isso. Acho que ele não se liga, mas tadinho (sic) 

ele é novo, tem nove anos, não tem que ficar se deparando com esses problemas que eu 

enfrento, não tem ideia do tamanho do problema que eu enfrento, né (sic). Espero dar o 

máximo que eu puder, digo assim não deixar nada material, mas deixar um legado, pra olhar 

pra mim, ou lembrar de mim "meu pai fazia assim, vou fazer assim também, que assim é 

bom!". Acho que vai ter valido a pena.  

Eu já chorei tanto, depois que minha esposa morreu, que hoje eu falo assim que tenho mais 

dificuldades, mas esse negócio de pai, coisa de pai, sempre mexeu muito comigo. Apesar de 

ser muito grato o que minha mãe fez por mim, reconheço, eu sei que hoje em dia, por conta 

da minha depressão minha relação não é muito boa com ela. Eu não tenho muita paciência 

com ela, eu sou sincero em dizer isso, talvez o problema esteja realmente em mim. Mas tudo 

que eu quis e consegui sempre teve suporte, o apoio dela, que pra mim, que foi muito 

importante, mas enfim, por mais que ela tenha feito, não é a mesma coisa. Porque tem duas 

situações, uma coisa pai não querer estar e outra o pai não poder estar, que eu acho que foi 

o caso do meu pai, se ele pudesse escolher acho que ele estaria comigo até hoje. 

Mas eu fico na minha, ninguém vê o que a gente passa, o que já passou e tal. Ninguém tá nem 

aí, também não tem que tá né, lidar com seus problemas diários, cada um tem os seus 

problemas, campanha da vida, cada um cuida da sua e tá bom demais. 
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Ah, obrigado. Complicado, né. Viver eu acho muito complicado, mas compensa, a gente viver 

algumas experiências. Como eu falo, voltando lá ao começo, vão passando os anos e a gente 

viver de fato a vida, uma grande bagagem, grandes ensinamentos, a gente tem possibilidade 

de aprender qualquer coisa, com qualquer pessoa e em qualquer momento, é o que eu 

acredito. Ah, mas se for uma pessoa ruim, de mal caráter, você aprende com ela, como você 

não deve agir, acho que qualquer pessoa, você aprende alguma coisa. Então, se você me 

perguntar "José, o que você gosta mais de fazer na vida?", eu gosto de aprender, aprender 

coisas novas, lidar com coisas novas. Que aonde a gente muda comportamentos, sentimentos, 

cresce, aonde a gente melhora, por um bom tempo eu tentava passar isso pro meu filho, né, 

"olha filho, aprender é bom", né, enfim, tem que aprender, aprender tudo que puder, 

conhecimento não ocupa espaço. Não pra posar de intelectual, mas pra você mesmo, vai 

fazer bem pra vc. 

 

 

A3 (8) O julgamento. [Título] 

Eu imagino que um dia tudo que a gente faz, a minha crença, tudo que eu passo aqui, que eu 

já fiz aqui, claro, eu acredito em uma lei superior de compensação aqui mesmo, aqui se faz, 

aqui se paga, então você não vai conseguir fazer mal o tempo todo, sem que isso uma vez não 

recai em você, eu acredito nisso, eu acho que um dia a gente vai ter que prestar contas à 

Deus, uma entidade, alguém que vai estar capacitado a cobrar isso da gente. Imagino que eu 

estarei diante dessa entidade, diante de Deus, desse alguém que está capacitado pra isso, que 

vai passar toda minha vida bem rápido, mas do modo que todo mundo consiga captar, todo 

mundo consiga entender, é claro, me farão entender quais foram os meus erros, e 

dependendo ou não, passível do perdão ou não. É claro, o que eu fiz de bom vai valer 

também, não digo pra compensar erros, mas eu acho que principalmente minha intenções, o 

que eu levo no coração vai ser fundamental para que essa entidade ou essas pessoas me 

julguem, e me digam se eu vou poder ficar em um plano melhor ou superior, se mereço estar 

lá, de acordo com minhas obras, pensamentos, ações, e é isso. O que acontecia antes? Acho 

que vivia em um plano aqui na terra, e ao ter ido pra lá foi recepcionado, em determinado foi 

julgado e pra saber se vou ficar nesse plano, merecer ficar aí. 

E essa pessoa como se sente? Apreensiva, porque a gente quando se depara com a gente 

mesmo, é um negócio complicado. Tem até uma música que eu gosto bastante, um cantor 

argentino, que fala assim, sempre alguém na vida, ou pode existir alguém na vida que nos faz 

enxergar aquilo de pior que nós temos, isso é muito ruim, porque a gente não para pra 
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pensar nisso. Mas quando alguém percebe e fala pra você, às vezes você até fica com raiva 

da pessoa na hora, mas você acaba reconhecendo, é verdade, eu sou assim, eu tenho isso 

dentro de mim. Eu acho por isso, por saber que isso vai tá muito claro nesse momento, esse 

julgamento, aquilo que eu tenho de muito ruim, e eu sempre quis esconder, por vergonha ou 

por arrependimento nunca quis contar ou falar pra ninguém, essas pessoas estarão com isso 

muito claro. E com essa intenção mesmo, de me julgar, pra saber mesmo, se eu sou 

merecedor ou não. Então tem coisas que pra mim são bem claras, que eu escondo, que 

escondo, que não gosto de falar, enfim, que serei julgado e eu até reconheço, Admito, eu vou 

assumir essa culpa, ou responsabilidade, mas pode ser uma situação passageira, porque a 

medida que os anos vão passando, deva melhorar, que algumas situações mostre outros 

pontos de vista que não deixe a gente tão abitolado, pensando numa coisa só. E é isso, 

apreensivo, com medo, com medo não, apreensivo, acho que seria o sentimento, né, acho que 

essas pessoas estão ali pra colocar a limpo o que foi até aquele momento na minha vida e 

indicar quais serão meus próximos passos, né (sic). O que eu vou fazer depois, pra onde eu 

vou depois, de acordo com o merecimento.  

Pronto? Sim. 

 

B2 (9) Acredito que uma situação de abrigo. O abrigo. [Título]  

Duas pessoas tentando chegar à esse prédio, de repente por algum outro motivo não 

conseguem, chuva, sei lá, uma outra situação, apesar que isso não é mostrado aqui, pelo 

menos pra mim aqui na imagem, mas abrigados debaixo de uma árvore, pra poderem 

conversar, discutir alguma situação, o abrigo pode significar uma fuga, pode ser que eles 

estivessem aqui dentro (indica com o dedo o prédio do lado esquerdo da figura), e aí 

resolveram saírem, ficarem embaixo da árvore pra tratar algum assunto particular, sei lá, 

mais próximo da natureza, que sempre acalma, tem o poder de acalmar as pessoas. Acho que 

é isso, não tá me trazendo muito mais informações não.  

E o que os personagens sentem? Eu acho que estão tranquilos diante, se sentem abrigados 

debaixo da árvore. Próximos a natureza, tranquilos, estão discutindo alguma coisa, alguma 

relação, uma situação que lhe sejam peculiar. É isso. 

E o que acontecia antes? Acho que eles vinham de algum lugar, pode ser em direção à casa, 

ou da casa foram até a árvore. Acho que eles queriam na verdade estarem a sós pra tratarem 

algum assunto, particular, assunto específico entre eles. 
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E como termina essa história? Ah, acho assim que terminar de discutir, voltam ao prédio 

enfim, e vão dar conta dos seus afazeres ou vão dormir. Vão fazer o que cada um tiver que 

fazer.  

 

 

BG (10) Solidão. [Título]  

Isso aqui me mostra um pouco como eu me sinto. (Faz pausa). 

Mas não é a solidão que aconteceu, mas uma situação que é provocada, que eu provoco, 

aquela situação de eu querer me isolar das outras pessoas, pra ver se eu consigo encontrar 

minhas soluções, os meus caminhos, enfim, ou que parece aqui que pra eles está um pouco 

mais claro, que eles estão juntos e estão se entendendo, enfim, é talvez eu aqui não seria um 

elemento de algo bom, de algo aceitável, talvez por conta do que eu penso, do que eu quero, 

talvez eu seria um ponto de discórdia, então, eu vejo bem por aí, alguém que está isolado por 

não querer fazer parte de um grupo maior, não querer assumir maiores responsabilidades, 

por sentir, que não consegue assumir essas responsabilidades, por já tá se considerando um 

fardo muito pesado, enfim, de fato fazer uma reciclagem, de pensar, tentar encontrar um 

caminho, uma solução, pra tentar fazer diferente, algo que lhe faça sentido, algo que o 

alegre, que possa fazer definitivamente uma vida melhor, com o caminho definido, devido às 

preocupações que o fez querer ficar isolado. Vinha de uma situação anterior que se reuniam 

e não media esforços pra agradar alguém, ajudar os outros mesmo se prejudicando, e com o 

tempo a gente vê, eu vejo que não é a melhor solução, por mais que seja pai e filho, marido e 

mulher, amigo, eu acho que seja válida pra todos, e não que te prejudique, eu vejo que não 

faz sentido e o caminho que eu segui, falar amém pra tudo, de repente não considerar muito 

as consequências, então hoje pra eu não me deparar com essas situações eu quero ficar 

isolado, sozinho, justamente pra ver qual rumo eu vou dar, como vou lidar com situações 

como essa quando elas aparecerem. É isso. Hoje eu quero tá aqui mesmo (paciente aponta 

para figura que está sozinha). 

Como termina essa história? É alguém que pode ser um dia que volte estar integrado, se 

encontrar, eu, as minhas soluções, conseguir resolver meus conflitos. Não tá sendo fácil, não 

tá sendo prazeroso, mas é o que eu consigo hoje, eu sinto que se eu me cobrar um pouco 

demais, eu posso encontrar, posso chegar a resultados bem catastróficos, de auto destruição 

mesmo. Então, estou indo no meu ritmo, como eu posso, como dá, fazendo o que dá e é por aí 

que eu prefiro seguir. 
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C2 (11) O descanso. [Título] 

É uma cena parecida que eu a fiz essa semana, de ir pro quarto, fechar a porta, ficar lá. 

Porque eu não estava bem, não estava bem mentalmente, não estava bem fisicamente, não 

tava (sic) me sentindo bem. Eu até tinha um compromisso que era visitar a filha de uma 

amiga que nasceu, mas não consegui, entrei em contato e pedi desculpas. E aí ela falou que 

era bom não ir que tava (sic) com aquele surto de H1N1, falou "não vem, depois você vai em 

casa, porque corre o risco, não tem praticamente imunidade nenhuma. E aí acho que é isso, 

alguém que veio lá das suas batalhas, que mesmo que a batalha de hoje não se parecer 

nenhum pouco com o passado, que era muito mais maçante, mais cansativo, mais intenso, 

mas aquilo já é motivo pra fazer que eu queira me recolher o quanto antes, de ficar deitado, 

ficar isolado, é como eu vejo essa imagem. O descanso. Eu quero o meu descanso, quero 

repousar, deitar, quero encontrar alguma forma de manter meu corpo, minha mente, enfim, o 

mais próximo possível, de uma situação de repouso, sabe? (Sic). Mesmo às vezes eu não 

conseguindo porque a mente não para, fico pensando constantemente em um monte de coisas, 

mas é o mais próximo que eu consigo disso, entrando no quarto, deitando, ficando isolado, de 

porta fechada e tal. E é isso. 

Como se sente? Se sente em conflito, se sente perturbado, se sente chateado, por vezes triste, 

justamente por não encontrar uma saída pra tudo isso que tem pensado, tudo isso que 

envolve, pra essa situação do corpo, a cabeça querer fazer, mas o corpo não responde, é 

alguém que está em conflito e quer encontrar uma solução. Tá muito apreensivo com essa 

situação.  

Como termina essa história? Terminar? Ainda não terminou. Ah sei lá, a pessoa por mais que 

esteja com esses conflitos, com essas limitações, físicas, enfim, faz aquilo que pode, aquilo 

que dá, que considera importante. Como eu falei o que eu faço hoje, mais importante, é o 

estudo eu preciso um pouco disso, pra me sentir um pouco útil, principalmente pra dar 

exemplo pro meu filho, que eu não sou uma pessoa atoa, que não sou uma pessoa parada, um 

vagabundo, então, preciso mesmo com as minhas limitações, fazer algo, né (sic), porque eu 

sei que eu preciso, preciso me sentir principalmente útil, e tem a responsabilidade em relação 

ao meu filho, acho que é importante a imagem que ele tem de mim. E é isso. 

 

C1 (12) Isso me lembrou a casa da minha vó. A casa da vó. [Título]  

A mãe da minha mãe, ela dizia que eu era o neto predileto dela, não sei se é verdade, mas eu 

gostava muito de ouvir isso, nunca ouvi isso dela, mas ouvi de outras pessoas. E eu ia lá e era 

sempre muito bem recebido por ela, eu passava minhas férias lá, em uma cidade do interior e 
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a minha infância tá muito ligada à ela, a casa, enfim, aí quando ela morreu foi uma imagem 

bem parecida com essa, de uma casa montada e sem ninguém nela, né, então quer dizer, 

passamos momentos aqui sentados, conversado, enfim, fazendo as refeições, enfim, e não 

existia mais depois que ela morreu eu precisei voltar pra resolver uma situação ou outra, e é 

um cenário triste, cenário que remete a ausência, que remete à tristeza, mas enfim, no fundia 

satisfação de ter vivido esses momentos, eu acho aquela pessoa que sabia que gostava da 

gente, que a gente sempre tratou bem, esperar até mais do que eu a minha presença lá, isso é 

bom, é bom sentir querido, cuidado por alguém, ter essa sensação é muito boa, sempre gostei 

de ter essa sensação, é bem parecida com aquela de você, sair no seu dia a dia, fazer suas 

batalhas, e voltar ter alguém te receba, é uma sensação muito boa né, pra mim faz sentido em 

tudo, ter um canto e alguém te esperando, pra mim não tem coisa melhor, pra alguém você é 

importante, alguém que sente sua falta, alguém que te espera né. E é isso. E eu não vou 

conseguir te dizer o que as pessoas estão pensando, ah tem uma pessoa aqui (apontou para 

figura atrás da janela), agora que eu vi, ah não sei, pessoa que tá lá fora tá tentando entrar, 

não sei. Não saberia falar o que essa pessoa tá pensando, o que ela quer, acho, talvez seja 

minha vó vigiando a casinha dela, e é isso. Muito parecido com a cozinha da minha vó, 

engraçado. (Paciente se demonstra emocionado ao recordar da avó). 

Conseguiria me falar como se sente (personagem)? Eu? 

O personagem. Não. De repente é minha avó com falta daquilo que ela construiu, que ela 

tanto valorizou, diante de tantas dificuldades que passou na vida dela. Mas conseguiu a 

casinha dela, no lugar dela, aonde ela se sentia, ela mandava, ela que coordenava tudo, e 

isso é importante pra pessoa se sentir útil, se tirar ela daqui você vai ver que ela não ter isso, 

não vai sentir essa utilidade, porque eu tive uma situação parecida com minha mãe, quando 

ela foi tirada da casa dela pra cuidar da minha sobrinha, aí depois sofreu o acidente ela tava 

(sic) meio que variando assim, eu tinha certeza que assim que ela voltasse pra casa dela as 

coisas iam melhorar, porque ela ia sentir útil, ia cuidar das coisas dela, porque uma coisa é 

você estar na casa dos outros que você não pode, tem que pisar em ovos pra poder fazer 

alguma coisa. E na sua casa você manda, faz o que quiser, você dá suas ordens, enfim, foi 

dito e feito, minha mãe melhorou bastante, acho que é parecido com a minha avó, que ela era 

tão apegada a casa dela, que de alguma forma ela queria voltar, pra vigiar, pra saber se 

estava tudo ok, se as coisinhas (sic) dela ainda estavam lá, enfim, e só ela sabia o valor que 

tinha pra ela.  

O que aconteceu antes? Antes a família reunida, né, na medida do possível, a família não era 

tão integrada assim, mas um ou outro neto junto, ela cuidando de todo mundo. Com a morte 
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dela a separação é inevitável, primos que eu via com certeza todas as férias, hoje eu nem sei 

mais aonde estão, então, e é isso que dá com uma pessoa matriarcal, que é matriarca, que é 

ponto central da família, aquela que chama, que atrai, a falta que faz essa pessoa. É isso. 

Me fala um desfecho pra essa história? A tristeza que a gente tem por não poder mais 

conviver com a vó, e com todo mundo que cercava a vó, mas alegria também por saber que 

ela era uma pessoa muito boa, fazia o pudesse para nos agradar, e que sofreu bastante, e que 

graças a Deus hoje, deve estar em uma situação melhor, não está mais em sofrimento, que foi 

os últimos meses dela, acho que ela deve tá feliz, merece estar feliz, minha vó era uma pessoa 

muito boa, muito bacana. (Paciente fica emocionado ao falar da avó). 

 

Prancha em branco (13) Vazio  

 Hum... Isso aqui é como eu gostaria que minha cabeça estive às vezes, sabe, sem nada, sem 

nenhuma preocupação, enfim. Eu acho que eu já comentei que um dos meus estados 

constantes era a preocupação, eu sentia o cansaço, passa a ter a preocupação, mas eu vivo 

com isso aqui cheio de coisas, de conflitos, de coisa que me preocupam, coisas que de 

repente, nem competem a mim, não valeria ter minha preocupação, eu acabo preocupando, e 

por isso eu falo, não me tragam outros problemas, eu já tenho demais, não deixa eu saber, 

resolve aí e tal. Mas é assim, não é como a gente imagina. É como eu gostaria como estivesse 

minha mente, vazia, sem preocupações, sem conflitos, enfim, que eu tivesse mais serenidade 

pra lidar com as coisas, mais tranquilidade, paz de espírito pra poder pensar tranquilamente 

e decidir da melhor forma possível, porque quando você tá cheio de coisa é complicado ter 

que decidir alguma coisa, acaba decidindo tudo atropelado, então, é como eu gostaria que 

estivesse minha mente, tranquila, sem preocupação, sem nenhuma preocupação, enfim. E é 

isso. 

Você consegue imaginar alguma história com isso? A solidão, o vazio. Posso falar, por 

exemplo, que é a sensação que a gente tem quando a pessoa que a gente ama ou gosta se vai. 

Que é o vazio, a solidão, porque com a pessoa ao seu lado você tem tudo ou imagina ter tudo. 

Se sente bem, se sente mais seguro, feliz, e quando essa pessoa vai, você fica sem nada, e é 

isso, uma sensação de vazio, solidão, é o que me remete. Não tenho algo melhor pra dizer 

sobre isso. 

Algo que aconteceu antes? Não, acho que como eu falei, antes você tinha tudo, e com a 

partida de alguém, você fica sem nada, fica nessa situação, sem chão, sem rumo, sem saber o 

que fazer. É isso. E eu acho que mais de uma vez eu me deparei com isso, com a morte do 

meu pai e da minha esposa, mas é isso, pra onde eu vou? Não sei, os cantos parecem iguais, 
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ou seja, pra qualquer canto que eu vá, não vai fazer diferença, não vou ter mais o que tinha 

antes, isso é uma reconstrução, é aprende andar, é aprender falar, aprender tudo. 

Imagina um desfecho? Não, porque são pessoas insubstituíveis, acho que esse vazio em 

relação à essas pessoas vai continuar, de repente consiga preencher de alguma forma, mas 

depende de mim, depende de resolver esses meus conflitos, esses meus problemas com mais 

tranquilidade pra caminhar, não de uma maneira tão penosa que eu tenho andado, por me 

sentir culpado, enfim. 
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Apêndice I – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 4 (José) – Segunda Avaliação 

 

A 1 (1) Título: Vulto 

Aqui isso me lembra um vulto... ah ... uma imagem, nem sempre esperada, pode assustar por 

ser inesperada. O que pensa o personagem? (pausa) não sei. Acho que tô sem criatividade, é 

o sono. (pausa) 

Tente imaginar uma história para esse personagem? Acho que não vim preparado para isso, 

acho que hoje não vai rolar, não estou com cabeça para explorar esse lado. Posso olhar e 

ver o que eu falo.  

São vultos, coisas ou situações inesperadas, que assustam.... não vou conseguir criar uma 

coisa, posso dizer o que tô vendo aqui.  

Consegue ver algum sentimento? Posso associar com medo, situações que amedrontam, que 

nos deixam inseguros. Sentir medo não é bom, ninguém gosta de sentir medo, embora o medo 

pode ser algo bom, porque dá limites.  

Vc consegue imaginar um desfecho, um final? A imagem se desfazendo, ela não existe mais, e 

não assusta mais, ela deixar de existir.  

O que aconteceu antes, consegue imaginar? Algo que incomodou alguém que enfim, imaginou 

o que não tá claro, tá lá presente, não sabe o que é e assusta.  

 

A2 (2): Título: O casal  

Aqui eu vejo um casal (pausa) ah, é... unidos, não consigo ver sentimentos se estão bem ou 

estão mal, se tem harmonia ou desentendimento. Estão juntos por algum motivo, alguma 

razão. Pra mim não está claro sobre o que pensam ou sentem. Alguma coisa aconteceu para 

estarem aqui, se estão se ajudando. Não consigo enxergar o sentimento, se estão bem ou mal.  

Consegue imaginar uma situação anterior? Ah que um dependa do outro para alguma coisa, 

que os trouxe lado a lado para obter a ajuda esperada.  

Um desfecho? (pausa) ah sei lá, tipo uma vez unidos, tipo, se sentem mais fortes, fortalecidos, 

dispostos e tranquilos para aquilo que eles precisam. 

 

C-3 (3): Título: O encontro 

Consigo enxergar três pessoas, duas sentadas e uma em pé, de repente amigos ou familiares, 

que se reuniram para tratar assuntos importantes ou para confraternizar, passar algum 

momento. Agradável, juntos, ah, percebo que os dois que estão sentados se olham, devem tá 

tratando de alguma coisa mais importante. O que está em pé, não consigo entender o que faz. 

Se mexe em algum objeto, se arruma, não consigo ver bem. É isso, são pessoas que se 

reuniram, são familiares ou amigos que se reuniram para tratar de algum assunto ou 

confraternizar.  

Como se sentem? A pessoa que tá de costas não faço a mínima ideia, mas as outras pessoas 

estão sérias, sentem-se bem, estão bem acomodadas, sentadas, não teria razão para estarem 

atormentadas com algo.  

O que aconteceu antes? Tiveram a razão de marcar para se encontrarem, enfim, e se 

encontraram para tratar de alguma coisa, algum assunto.  

Tem algum desfecho? Não, porque pra mim, não tá muito claro essa pessoa em pé. Não sei o 

que tá fazendo, se levantou para ir embora, não sei. Não sei se era o início ou fim da 

conversa, uma desavença, se vai embora. Prefiro pensar que tá tudo tranquilo, tudo bem.  

 

B-3 (4): A discussão 
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A impressão que dá é que tem um casal conversando, aparentemente marido e mulher, e vejo 

uma criança, espiando o que os pais, de repente o que estão tratando. Alguma coisa referente 

a ele, ou algo que vai afetar. Aparentemente o que dá para perceber é que as pessoas que 

conversam estão sérias, o que parece ter chamado atenção da criança aqui, alguma coisa 

que a criança tem interesse ou preocupação. Pela imagem tem alguma apreensão, algo que 

vai acontecer, o que pode vir.  

O que aconteceu antes? (pausa longa) 

Alguma, entendo, alguma discussão séria, que eles precisariam desse encontro para 

resolverem alguma coisa, que incomoda que os afetem diretamente, eles precisariam do 

encontro para resolver, eles têm um filho e justifica a criança observando a conversa dos 

pais.  

O desfecho? Os dois conversaram, chegaram a um entendimento e foram amparar a criança 

sobre o que ocorreu, para tirar dúvida do que pode ter sido ouvido ou mal interpretado. 

 

AG (5): O paraíso [Título] 

Aqui vejo algumas pessoas no paraíso, no céu, num outro plano, sei lá. De um lado três 

pessoas, eretas, assim melhor resolvidas, do outro lado mais cabisbaixas, acredito eu, mais 

pra baixo, esperando alguma decisão. A impressão que tenho é que as pessoas que estavam 

aqui há mais tempo, por isso mais esclarecidas, com uma postura melhor. As pessoas que 

acabaram de chegar estão com dúvidas e procuram um esclarecimento. A razão que trouxe 

essas pessoas para cá é a mesma razão, terminaram um círculo. Aqueles que terminaram há 

um tempo, estão mais esclarecidos., os que chegaram agora, estão com mais dúvidas.  

Desfecho? Com orientação dos mais esclarecidos aos que tem dúvidas, as coisas entram no 

seu eixo e acontecem naturalmente.  

Antes? Acho que todos eles viviam numa outra situação, num outro momento, num outro 

círculo, que os colocaram num mesmo lugar. Os que já estão já estão esclarecidos, os que 

chegaram precisam de orientação, de amparo. 

 

 

 

B1 (6): A partida 

Eu consigo imaginar alguém que estava nesse quarto, nesse local aqui, e que partiu por 

alguma razão, morte, vou ficar com a situação de morte, que causou, a ausência foi sentida 

por essa pessoa que observa aqui e inevitavelmente associa o local a pessoa. A tristeza e o 

sofrimento é muito sentido, porque o local que poderia encontrar essa pessoa não encontra.  

Consegue imaginar o desfecho? A pessoa tendo que se habituar ao local, a pessoa tendo que 

conviver com isso, pode ser inevitável deixar de associar o local a pessoa e deixar de sentir 

triste com isso, isso é inevitável. 

 

 

(pausa longa) 

C-G (7): As etapas 

O que eu vejo aqui são, traço, pra mim, me dão a impressão de serem etapas que 

simbolizariam fases que a gente precisa percorrer quando chega em determinado local, é, 

vejo que as pessoas já estão nesse local, esse aqui da ponta, ainda precisa chegar no local, 

vai ter que chegar no lugar que os outros estão. Caminho da vida, a gente percorre para 

chegar a algum lugar, onde as pessoas já estão.  

Como se sentem? As que chegaram mais tranquilas e as que precisam percorrer, 

preocupadas, com o caminho, se é o certo, se não é, se vão chegar, etc.  
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O que aconteceu antes? É (pausa) o que acontecue antes da pessoa entender, que precisava 

ela mesma agir, para encontrar seus caminhos, para atingir determinados objetivos, ter uma 

meta cumprida, achoque foi isso. O caminho dela foi orientado por umareflexão anterior, o 

que preciso fazer, para onde preciso ir.  

O desfecho? Dependendo das atitudes que ela tiver, que se comportar diante de si mesmo e 

das demais pessoas, o caminho dela via ser norteado, svai ser direcionado, se ela agir de 

uma forma pode ser que ela tenha alguns desvios e o caminho vai ser mais longo, mas se ela 

souber onde quer chegar , pode ser que consiga , se ela realmente quiser chegar.  

 

A-3 (8): O julgamento 

A pessoa viveu a vida, percorreu todos os seus caminhos, percorreu todas as etapas e agora 

irá ser colocada diante de um ser supremo, Deus e será julgada, pelo que fez, nesse momento 

será possível muito rapidamente, um filme, muito rápido tudo que a pessoa vivenciou , tudo 

que ela fez e ser julgada, certamente que a pessoa julgada nunca está tranquila, eu não 

ficaria, preocupada, para saber se de repente alguma coisa que ela considerava condenável 

ou não, será entendida da mesma forma por aqueles que julgam, para saber se vai ser 

absolvida ou culpada, penso que está havendo um julgamento.  

Desfecho? Apesar da preocupação, apesar do que possa ter feito, vai contar com a 

misericórdia, com o perdão e vai aprender de uma vez por todas o que possa ter feito de 

ruim, e será perdoda contará com a misericórdia, até como uma espécie de motivação para 

ser perdoada num outro clã. 

B-2 (9): O abrigo 

Aqui vejo uma situação, sei lá, de chuva, apesar de que está claro aqui, as pessoas decidiram 

ficar embaixo da árvore esperando passar, até chegar num edifício próximo. Duas pessoas 

parecem que estão bem, estão próximas uma da outra tem alguma relação de intimidade, 

amizade, se dão bem, estão bem. Esperam o tempo passar e estão aguardando um pouco para 

ir até o edifício.  

Antes? Se encontraram, cada um vinha de um ponto, e a árvore foi o ponto de encontro. Se 

abrigaram embaixo da árvore, começaram a conversar, mas tem o mesmo destino, acredito 

que cada um mora num apartamento diferente, acho que é isso, uma relação de amizade, 

usaram a árvores como um ponto de encontro e estão esperando para ir para o edifício.  

Cada um vai pra sua casa, para sua realidade, sua vida, enfim, dentro de seu apartamento.  

 

 

B-G (10): A aceitação 

A pessoa que tá isolada parece-me que olha para outra porta, em que estão as demais 

pessoas e a impressão que dá é que ela espera ser aceita nesse grupo. Tanto que ela tá 

isolada e no outro gurpo já existe um grupo formado. Acredito que pensa no que precisa para 

ser aceita no grupo, o que precisa fazer para estar junto deles (grupo). Não sei, se se sente 

discriminada, não estou lá, acho que deve ter algo de mérito, de saber o que é preciso fazer 

para ser merecedora de estar junto lá, estar junto com as outras pessoas.  

Se sente? Discriminada, mas ao mesmo tempo, sabe que precisa fazer algo para se aproximar 

das demais pessoas.  

Antes? Não sei bem, de repente essas pessoas que estão no grupo formado, já cumpriram 

uma tarefa, uma missão, são dignas por estarem onde estão, como estão. Algo que a pessoa 

solitária ainda não conseguiu, algo q precisa fazer para estar alí, fazer algo e não ser 

discimininada.  

Tem consciência de que precisa fazer algo, ficará a critério dela. Isto é , se eu quiser, posso 

fazer algo para ser merecedora do grupo, se não quiser, não faço nada , e não . Sabe o risco 

que corre e assume esse risco.  
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C- 2 (11): A visita 

O que consigo ver é , pelo menos a parte da cama, que tá , que mostra aqui na imagem, 

acredito que seja os pés da pessoa, um paciente, uma pessoa acamada. A pessoa que está em 

pé foi visitar, foi assistir essa pessoa no que ela precisa. Está preocupada porque ver alguém 

em caso de doença não é bom, não é legal. Mas além da preocupação, tem um sentimento de 

altruísmo de querer ajudar, querer fazer alguma coisa boa, para ver se a pessoa consegue 

melhorar, recuperar.  

Antes? Por algum motivo a pessoa se acometeu de alguma doença, precisa de cuidados 

especiais, repousar, mas conta com a ajuda de uma outra pessoa que é importante na 

recuperação  

Desfecho? A certeza , do outro, da pessoa que está acamada não está sozinha, não está 

amparada, isso  por si só, pode ser um motivador para que ela melhore, saber que não está 

sozinha, pode ser animador e pode ajudar na recuperação.  

 

 

 

C-1 (12): O preparo 

Lembro que da outra vez, parecia cozinha da casa da minha avó, mas aqui vou mudar 

Vejo uma casa com a cozinha ajeitada, uma mesa, vejo que tem uma jarra, um vaso, uma na 

mesa, um prato, uma cumbuquinha, acredito que o prato seja para a refeição. Aqui tem um 

preparo para receber alguém para que esteja alguém acomodada aqui, é o que eu vejo hoje. 

Alguém vai ser atendido, vamos dizer assim, vai ser agradado, enfim. Vai ser servido.  

Antes? Sei lá, um convite ou uma espera, aquele horário pode ser esperada para uma 

refeição. A forma que alguém de casa tem para compensar quem vem de fora, que traz o 

sustento da casa, marcou um encontro. O desfecho é a espera, a pessoa chegar.  

 

Branca (13): Minhas dúvidas 

(Minha mente tá vazia, tá sem ideia) 

Acho que cabe a mim no caso direcionar isso para a melhor forma possível. Quando me sinto 

assim, vazio, gosto de me isolar, porque se houver algum risco, devo assumir isso para mim e 

não envolver outras pessoas. Tenho para mim que se você está cansado, não deve tomar 

decisões pois pode resvalar em outra pessoa, aí não é legal. Vou ficar aqui, como se fossem 

as minhas dúvidas, o caminho que eu quero encontrar, as condições que eu preciso 

encontrar, eu preciso assumir os riscos, para mim mesmo, sem envolver mais ninguém.  

Desfecho? Eu consigo encontrar o caminho, eu conseguindo assumir o risco que envolva 

apenas a mim, que eu assuma as consequências dos meus atos e que esses atos não tenham 

consequências para outras pessoas, o que me faria sentir muito mal.  

Se sente? Se conseguido atingir o objetivo eu ficaria bem, se foi algo ruim, que seria só pra 

mim, que não atrapalhei, ou causei dano algum a qualquer pessoa. 

 

 

(Não gostou, achou muito chato. Atacou a terapeuta.) 

 

 

Apêndice J – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 5 (Leila) – Primeira Avaliação 
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A1 (1) Título: Solidão 

O que eu vejo aqui é um (deixa eu colocar o título)... Eu sinto aqui que a pessoa tá buscando 

algo que não sabe o que é (pausa). Ele tá olhando o infinito, um local que não tem fim, como 

se estivesse buscando o céu, um novo lugar para viver (pausa). 

O que irá acontecer depois? Eu acredito que nesse..., o que eu vejo aqui é que ele tá pedindo 

que Deus resgate aqui. Que ele vai para o céu.  

Como se sente? Pensativo, buscando alguma coisa, tá aqui na terra, buscando saber qual é o 

universo, buscando mais pra frente.  

 

 

A2 (2) Título: Paz 

Aqui já acho que a paz. Que essas duas “figura” representa a união de duas pessoas (pausa 

e suspira).  

O que estão fazendo? Eu acho que estão, os dois personagens conversando, um passando a 

história para o outro, se despedindo um do outro, mostrando que estão no fim, que eles vão 

para o outro lado.  

Como se sentem? Eu acho que a figura do lado direito está falando com a pessoa do lado 

esquerdo, tenha paz, tenha paciência que tudo vai dar certo.  

Como termina a história? A história termina como que se ela viesse buscar essa pessoa e 

levasse para o outro plano.  

Por quê? Porque tem a escuridão abaixo e no meio delas tem um clarão. A escuridão 

representa o fim dessa história deles, dessa história que já terminou e eles estão se 

confortando para ir para outra vida.  

 

C3 (3) Título: Família 

Aqui vejo família ao redor de uma mesa, tomando café da manhã, um dos personagens se 

levanta, pode ser nem o café da manhã... pode ser o café da tarde, porque tá acesa uma 

lamparina. Estão conversando ao redor da mesa. 

Sobre o que conversam? Acredito que possam estar conversando em relação a essa pessoa 

que está de costas, poderia estar sentada à mesa. Mas não sei o motivo da pessoa estar de 

costas, acho que eles vieram, querendo dar alguma orientação, virou de costas, não quer 

ouvir o que eles têm a falar.  

Por que não quer ouvir? Nem tudo o que a gente tem para falar as pessoas gostam de ouvir, 

por isso ele virou de costas.  

Como se sentem? Os personagens ficaram pensativos. Não sei dizer mais.  

Se espanta e diz “Tem tudo isso?” 

B3 (4) Título: Casamento 

Aqui (pausa) me parece que seria um casamento que eles terminaram, foram para fazer a 

união e eles estão saindo e felizes. Porque tem uma imagem aqui que parece, como se fosse 

uma pessoa ajoelhada, orando por eles. Eles estão juntos, são um casal, mas acho que eles 

casaram, mas acho que eles vão para outra vida também. Só que esse daqui eles vão ser 

“feliz” vai para outra vida feliz, porque conseguiu encontrar com a outra pessoa que ele 

realmente gosta, então ele não tá indo sozinho (devolve a prancha).  

 

 

AG (5) Título: A entrada.  

Aqui eu vejo uma imagem com 6 pessoas flutuando, e ao mesmo tempo que eles “flutua”, três 

“flutua”, enquanto que mais três “fica” observando eles “parado”. Eu acredito que seria 

como se eles tivessem chegando no céu, como se “fosse” três magos, esperando achegada 
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deles no céu. Como se o vento soprasse e levasse eles, como se tivesse acabado a vida na 

terra e os três estivesse esperando eles.  

Como se sentem? Aqui estão bem, estão “calmo”, vai ter umas pessoas aguardando e 

esperando eles.  

Como termina a história? Esses três chegaram até o céu e “sente” felizes, e inclusive não tem 

a escuridão, tem claridade, que as pessoas falam que tem o inferno, mas eles tão indo prum 

lugar claro.  

 

B1 (6) Título: O quarto 

Aqui posso falar que é o quarto, local do descanso, local puro, local de tristeza também, onde 

a gente solta nossa tristeza, lágrimas e alegria que é esse local. Agora esse personagem está 

só aqui, tá saindo desse ambiente, desse quarto escuro, que tava trancado, ele resolveu sair 

para ver a claridade. Resolveu sair e viver o tempo dele.  

Por que ele estava trancado? Porque ele tava passando por alguma dificuldade, por isso se 

fechou, resolver abrir a porta e sair, vamos assim dizer, se libertou dessa escuridão que tava 

passando e resolveu sair.  

Como se sente? Ele? Só o fato de ter saído dessa escuridão, ele se sente bem porque deu o 

passo de abrir a porta e sair. 

Como termina a história? A história termina ele saindo da escuridão, onde viveu todo esse 

tempo e dando um passo para a vida, vamos dizer assim.  

 

 

CG (7) Título: Prisão (ri) 

Eu sinto que eles estão “preso” dentro de um, devido essas “grade” parece umas “grade” 

(pausa. Paciente olha, franze a testa). Na realidade tem bastante “pessoa” aqui, eu vejo 4, 5 

pessoas. E essas 5 pessoas estão conversando, tem uma mulher que tá doente, deitada uns 

“olha” para outro orando, buscando ajudar, tem outro vibrando, falando que vai dar tudo 

certo. Mas o importante que eles estão “unido” tão junto. Estão passando uma situação, mas 

estão unido em grupo. 

O que acontece depois? Eles esperam sair dessa prisão. Eu acho que significa liberdade para 

eles.  

Por que estão presos? Não sei. Só acho que estão tristes.  

Tristes, por quê? Porque justamente pela situação, eles gostariam de sair, tem um que dá 

força para sair. Eu acredito que eles “saia” da situação. 

 

 

A3 (8) Título: Entrada 

Aqui todas as vezes que eu vejo a escuridão é como se eu visse a pessoa terminando a vida 

aqui na terra e indo para o céu. Porque eu vejo uma coisa escura e escuridão é isso. É o 

término da vida e seguindo para a outra vida.  

O que aconteceu antes? Um dos personagens parece que está pensativo, tentando buscar 

respostas para estar naquele local. O outro chegou próximo, tem um para recebê-lo e o outro 

não gostaria de ir, por isso que ele tá pensando. 

Por que o outro não quer ir? Porque eu acho que não chegou a vez dele  

Como ele se sente? Se sente triste, porque não gostaria de ir.  

Como termina a história? Acho que a história termina com a chegada dele, aproximando dos 

outros dois que estão aguardando ele.  

 

 

B2 (9): Título: O castelo 
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Depois de muito tempo, o casal resolve voltar para rever o seu familiar. Ao deparar, 

encontra tudo fechado, um nevoeiro e que não sabem se devem entrar ou não, para saber o 

que ficou, o que vão encontrar dentro nesse castelo, porque fazia tempo que não ia ao local 

visitar o familiar rever os familiares, por isso quando eles chegaram no local, debaixo dessa 

árvore vieram todas as lembranças deles, do tempo que passaram ali e eles estão pensando o 

que devem fazer, se vão entrar ou não.  

Porque ficaram tanto tempo sem vir? Hoje em dia, as pessoas “procura” outro tipo de 

diversão, outro tipo de amigos, esquecendo dos “familiar”, quando eles voltam ao passado 

para reencontrar, quando eles pensam aí já é tarde demais Eles tiveram outra vida, se 

divertira, mas quando eles resolveram voltar, já foi tarde demais. Aí eles estão pensativo e 

estão buscando resposta e coragem para ver o que tem lá dentro.  

O que aconteceu depois? Ao entrar dentro do castelo, vão ver tudo destruído, velho, e as 

pessoas que estavam nesse lugar, já se foram e não vão encontrar mais ninguém.  

 

BG (10) Título: O portal 

É ... (pausa) É como que ... é ... que ele tivesse chegado no céu, entrando por uma porta, tem 

muitas pessoas lá dentro, pessoas jovens e ele já chegou, chegou o fim dele na outra vida. 

Quando ele chega, a porta é clara tem luz, ele chega bem.  

Como ele se sente? Bem. 

O que ele está pensando? Eu creio que ele tá pensando que esse foi um momento dele e ele tá 

feliz por ter chegado e alcançado. Ele deu um passo pra frente e um pra trás, mas ele sabe 

que esse lugar é dele, por isso ele parou.  

Depois? Vai entrar, dentro do portal e vai se unir com quem tá lá. 

 

 

C2 (2) Título: Solidão 

Eu vejo uma pessoa deitada na cama, doente e chega um dos familiares para ajudar, 

amparar a pessoa que tá doente, dormindo. 

Como se sente? Essa pessoa acabou de chegar para ajudar essa outra que tá doente aqui na 

cama, acho que faz parte da família, vem para socorrer essa pessoa que tá doente.  

O que aconteceu antes? Ela vivia sozinha na casa, adoeceu a ponto de não ter condições de 

sair sozinha da cama e acabou encontrando ela e vai ajudá-la, vai socorrê-la. Como que se 

chegasse um anjo para socorrê-la, porque na casa, ela tava sozinha.  

Como termina? Essa pessoa socorrendo né, porque ela vivia sozinha na casa.  

 

C1 (12): Título: A Espera 

Aqui é a casa, uma casa vazia, que tá aguardando um familiar, esperando para tomar café, 

ou mesmo um chá. Alguém tá na espera de uma pessoa não chega, o lugar tá lá e sempre vai 

ficar lá. Tá esperando que essa pessoa retorne nesse lugar, e possa fazer parte e possa trazer 

alegria para a casa.  

O que vai acontecer depois? Olha nesse, eu acredito que a pessoa não vai aparecer. Já faz um 

bom tempo que deixou esse lugar, não, este lugar tá aguardando a pessoa e a pessoa não 

vem.  

 

 

Branca (13): Título: Tristeza 

Eu acho que essa, essa imagem, que seria o vazio que eu sinto, aqui, representa eu, porque 

tudo que eu falei nas figuras tá mencionado na vida que eu tô passando, um vazio, querendo 

preencher algum lugar, uma história que tô procurando essa história, buscando força para 

por um tema aqui e eu não consigo.  
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Como termina? Ainda não terminou. 
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Apêndice K – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 5 (Leila) – Segunda Avaliação 

 

 

A1 (1) Título: A Partida 

(pausa) Pode falar? É (olha fixamente) Aqui eu vejo a saída né? Eu vejo uma pessoa 

entrando num universo onde aqui possa existir a paz. Um túnel, o túnel dos tempos, está 

esperando para entrar. Talvez do outro lado possa encontrar a paz, o túnel aparenta paz.  

O que sente o personagem? Pensativa se entra ou não. Por quê? Medo de prosseguir sozinho.  

Como termina a história? Acho que consegue entrar e ver o que estava do outro lado do túnel, 

consegue ultrapassar essa barreira.  

 

A2 (2) Título: Despedida 

Aqui eu vejo duas pessoas, é, que também tá procurando um reencontro. Eu acho que aqui 

também é a passagem, né. Eles estão conversando, estão indo embora. Mas aqui estão 

“feliz”, eles não estão só, eles têm um ao outro.  

Sobre o que conversam? Estão conversando sobre a despedida. 

O que acontece depois? Vão partir. Juntos.  

 

 

C3 (3) Título: A luz 

Esse aqui é meio complicado. Aqui é união, o que o eu vejo, a união da família, numa mesa 

para cear na casa. Aí tem um rapaz que viu uma luz no infinito e parou para perguntar o que 

era a luz e todos pararam para ver a atitude dele, porque só ele conseguia avistar essa luz. 

O que sentiam os personagens? Os personagens na realidade não estão vendo a luz, ficaram 

parados, pensando o que tava acontecendo com essa atitude. Esse rapaz tava sentado e de 

repente levantou, viu algo diferente no universo.  

O que o rapaz achou que fosse a luz? Uma coisa sobrenatural, não sabe explicar o que seria 

essa presença.  

Como termina a história? Acho que a história tá dizendo que tá chegando ao fim, ele tá sendo 

chamado para outro universo.  

Como se sente? Pela reação dele, tá certo que tá de costas, mas ele tá bem.  

 

B3 (4): Título: A ida (já coloquei despedida) 
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Essa daqui eu também vejo que é a despedida. Mas estão felizes porque estão indo para outro 

universo, não estão sozinhos, tem um ao outro e isso é importante, tem um ao outro e 

seguem... 

Você disse “seguem”? Segue para o destino dele, que tá sendo chamado. 

O que pensam? (pausa) Eles tão indo em paz e aceitaram a despedida, a viagem 

perfeitamente. Estão bem felizes.  

Como termina? Eles indo embora, né? 

 

 

AG (5) Título: Mundo invisível 

Só vejo sombras, é ... parece que eles estão no céu, estão numa roda se cumprimentando, 

enfim. Vejo 6 pessoas, não nesse universo, mas num outro universo, elas estão bem. 

O que aconteceu antes? Foi a morte, eles morreram e estão nesse lugar aqui.  

O que estão pensando? Estão reconhecendo o local, se conhecendo e conhecendo as pessoas 

que estão ao redor.  

Como se sentem? Alegres não estão, porque estão se conhecendo, estão sem saber o que 

fazer, não tem uma noção de onde estão, do local [que estão]. 

O que acontece depois? Não sei (chora, desorganizou-se, pareceu que as defesas não deram 

conta) (pausa) 

 

 

 

 

B1 (6) Título: Resposta 

Aqui pensei na esperança, quarto, cômodo, espelho escada no alto, procurando resposta que 

ele, ele mesmo não sabe o que é. Tá procurando algo, como eu. Sentindo o vazio, o quarto tá 

vazio, tá tudo vazio e procurando resposta, talvez tenha perdido alguém ou esperando seu 

momento. Acho que é isso.  

O que acontece depois? Difícil saber o que vai acontecer (choque). Neste caso não sei o que 

vai acontecer. Tá buscando uma resposta, não sei se lá de cima [Deus]. Não sei. 

 

 

CG (7) Título: Amizade 
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Aqui estão felizes, estão em reunião com outras pessoas, mas estão bem conversando. Não 

aparece que seja outro local que não é como a realidade, não vejo o céu, ..... vejo que as 

pessoas estão bem, estão contentes, estão conversando.  

Sobre o que elas conversam? Acredito que é família, Aqui tem mais de 5, 6 pessoas e cada 

uma colocando a sua vida em prática, um tá vibrando, o outro tá mais deitado. Estão 

conversando sobre sua vida, memórias o que aconteceu, assuntos do dia-a-dia corriqueiro. 

Como termina? Aqui, termina bem, porque não “tão” só. Tem um ao outro né, um ao outro, 

um consolando o outro, então acho que acaba bem.  

 

 

A3 (8) Título: A chegada 

É ... tem... eles “tão” conversando a respeito de um novo integrante que tá chegando para 

esse outro universo. Ele tá chamando para ir para o outro lado, talvez aceite ir para este 

lado que tem mais pessoas para viver em paz. Só que não dá para saber que caminho irá 

tomar: lado vazio ou duas pessoas que “tá” conversando. É complicado.  

Porque está em dúvida? O lugar é novo. Talvez esse outro mundo, lugar, parece bom, mas 

não é, ele tá olhando, mas não olha pra frente. Que Deus possa dá direção. Tá perdido.  

O que acontece depois? Eu espero que ele siga o caminho certo né?  

Qual é o certo? Pedir orientação para duas pessoas, para não seguir sozinho.  

B2 (9) Título: Paz 

Aqui acho que eles “tão” procurando um local, que “tão” de frente para uma casa, embaixo 

da árvore, do verde e da árvore da paz, deve tá chovendo ou sol, sei lá. Estão esperando o 

momento certo para saírem e tomarem uma decisão.  

Como se sentem? Estão bem, porque tem uma casa, tem verde, várias árvores ao redor deles, 

estão em paz tranquilo.  

O que acontece depois? Eles, acho que essa casa, ali depois, sei lá. (Desiste). 

 

 

BG (10) Título: A espera 

Aqui acho que eles chegaram ao fim da estrada e essa pessoa que tá afastada, poderia tá 

junto com essas outras, mas se sente só, pode ser a mãe dessas crianças, que tá observando 

talvez o outro filho que tá afastado ou talvez está esperando outra [pessoa] e os filhos tão 

conversando, ela tá afastada, tá aguardando a chegada do filho dela que tá faltando, com 

outra pessoa destas cinco, tá faltando, espera para prosseguir o caminho. Porque a porta tá 
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aberta, tá aguardando que eles entrem. Antes dela [mãe] entrar, tá observando. Mas todas as 

vezes que eu vejo que tem outras pessoas ao redor é doloroso, aqui mesmo tendo pessoa em 

volta dela tá só.  

O que pensa? Ah... muita coisa, filho, marido, o caminho tá aí, tá indecisa em saber o que 

fazer. Não sabe se vai pra frente ou se vai pra trás, o caminho tá aí, a porta tá aberta.  

Como termina? Aguardando, não consegue prosseguir, sempre fica na espera.  

 

 

C2 (11) Título: Sonho 

Aqui vejo como a despedida. Como assim despedida? A pessoa tá indo embora e não teve 

coragem de se despedir. Aí ela tá olhando a outra na cama e não sabe se espera, se se 

despede. Ela tá muito tempo parada, esperando. Essa pessoa talvez já foi, e volta na calada 

da noite para ver como a pessoa tá. Pode ser até meu filho que veio ver se eu tô bem.  

Como termina a história? Acredito que essa pessoa quando acordar, não vê ninguém, essa 

pessoa, ente querido dela, já foi, deu partida.  

Nunca consegui ver o que a gente quer. 

 

C1 (12) Título: O lugar  

Aqui é o vazio né, sempre esperando que alguém chegue para fazer companhia. Esse lugar 

era reservado, mas não existe a pessoa, sempre vai ter o vazio daquele lugar e a esperança 

de que volte, um lugar que nunca vai sair da lembrança, pensamento. Esse lugar sempre vai 

estar reservado para ele.  

O que acontece depois? A casa sempre vai estar vazia, sempre do mesmo jeito, à espera, por 

isso que sempre fica olhando a janela, os arredores, o lugar vai estar lá. A gente sabe que 

não vai voltar, mas a gente sempre aguarda aquele lugar, como se tivesse presente.  

 

 

(13) Branca - Título: Vazio  

Agora sou eu, vazio tremendo desde que meu filho faleceu, por mais que eu tente, por mais 

que eu busque, por mais que eu mudo, continuo sempre na mesma. A saudade e a falta “é” 

grande (chora) e hoje ele me deixou esse vazio aqui (chora). 

Como termina? Ainda não terminou, não sei como termina a história.  
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Apêndice L – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 6 (Gabriela) – Primeira 

Avaliação 

 

 

A1 (1) Título: Em busca de uma saída 

(pausa longa) 

Nossa, o que é isso aqui [vira a prancha de ponta cabeça]. 

O homem (pausa) Nossa (pausa). 

Um homem no escuro, uma sombra... [sussurra] Se eu não conseguir o que que eu faço? 

[aplicadora retoma as instruções] 

Um homem que se encontra num lugar que busca, está num escuro, em busca do claro, de 

uma luz, pensativo. Se fosse eu, estaria num momento de reflexão que tava pensando o que 

faço na vida. Tem uma sombra aqui, uma sombra pra trás. Olhando para uma luz, fazendo 

reflexão de algo.  

O que pensa o personagem? Pensa na vida dele mesmo, como a vida mudou. Como as coisas 

da vida são delicadas, como é difícil a tomada de decisão. É difícil deixar o que passou. Faz 

a reflexão: o que eu faço agora? Para onde vou? 

Como se sente? Sozinho. Se sente sozinho. Tem muito medo de decidir algo e magoar as 

pessoas. Então ele tá pensando se toma alguma decisão e magoa alguém ou se ele continuana 

escuridão da vida dele, nos pensamentos da vida dele. É muito difícil decidir, sair dessa 

situação. Ele vê a luz, mas não consegue chegar até ela. 

Porque a decisão dele magoaria as pessoas? Porque às vezes quando você fala a verdade, 

expressa sua opinião, você magoa as pessoas que não aceitam o que você pensa, é difícil 

dizer não, sim. É mais fácil ficar no talvez, se anulando, a vontade é sair.  

 

 

A2 (2) Título: Resolvendo situação pendente no relacionamento. 

Aqui eu vejo, interpreto um casal que está num momento de conversa, estão conversando 

sobre o relacionamento deles, estão tentando se acertar, mas não sabem o que seria o melhor 

a fazer: seguir ou parar. Estão conversando, nessa conversa eles decidem dar um tempo 

nesse relacionamento, para verem como sentem a ausência um do outro no prazo de um mês, 

sem procurar um ao outro, cada um vivendo a sua vida, esquecendo dessa pessoa. [balbucia 

sobre a escolha do título] 
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O que sentem? Tristes, porque não ambos não sabem se o tempo vai ser bom, acreditam que 

vai ser bom, mas é difícil dar o pontapé inicial, se eu decidir falta e o outro lado não sentir, 

eu que dei a sugestão, então estão tristes por ter chegado nessa situação. 

Por que chegaram nessa situação? Desgaste, falta de companheirismo, respeito, falta de 

compreensão. Então resolvem chegar a esse fim, temporário, momentâneo, até que chegue o 

prazo de 30 dias para decidirem. 

 

 

C3 (3): Título: Reencontro de amigos 

[Gira a prancha e a descreve em tom de voz bem baixo: a figura, xícaras mesa e garçom] 

Aqui vejo uma pessoa sentada e na frente outra pessoa, parece que tem alguém servindo algo 

ou arremessando algo, não consigo entender assim o que quer dizer. Ao mesmo tempo que 

estão sentados na mesa, parece uma cama com um abajur atrás. São duas pessoas 

conversando, tá parecendo um encontro de amigos, conversando. Tá um garçom servindo e 

do nada arremessa uma maçã pro lado, e essa maçã estoura e cai em cima da cabeça da 

mulher, e a mulher entende que o garçom teve um desequilíbrio e deixou a maçã escapar, 

entende que ele não fez de propósito, ela não se zanga e volta a conversar. 

O que aconteceu como garçom para arremessar a maçã? O garçom tava nervoso com um 

problema pessoal dele, teve uma discussão com o chefe, com o pensamento fora do cenário 

onde ele estava, a moça foi extremamente compreensiva, não se zangou, não gritou, não fez 

nada, entendeu e aceitou as desculpas.  

O que sentem os personagens? O que está sentado, o garçom tá de costas, quem tá sentado 

fica indignado, porém a moça que tá a frente dele, se coloca do lugar do garçom, ela percebe 

na cara dele, a fisionomia dele, de transtorno, como se pedisse socorro da situação dele. O 

garçom tá chateado com aquilo e com o problema particular dele, que deixou erroneamente 

deixou transparecer no local de trabalho, para quem não tinha nada a ver com a situação. 

Pela percepção dela, ficou por isso mesmo e eles voltam a conversar normalmente.  

 

 

B3(4): Título: Devemos respeitar a todos 

[Nossa, o que será isso? Gira.. falava rápido e baixo, como se pensasse algo.]  

Deixa eu ver... 

Vamos dizer que aqui é um pai que tá conversando com o seu filho no hall antes de entrar no 

quarto deles, a mãe tá do lado de fora, meio que escondidinha, olhando, só observando o que 
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eles estão conversando. O pai tá conversando com o filho sobre uma situação que passou, ele 

foi chamado na escola, sobre uma atitude do filho, que é um pouquinho nervoso e rebelde. 

Acha que tem que ser do jeito que ele acha correto. A mãe já não tem mais voz ativa que o 

filho, o pai tenta conversar com o filho, claro que depois de conversar com o esposa, que essa 

situação não pode acontecer, que ele tem que respeitar todo mundo, ele fez uma brincadeira 

de mau gosto com os funcionários da escola, não pode fazer isso todos tem valor igual, 

independente da classe social. A mãe de canto só conversa, ela tá triste com a atitude do 

filho. O filho diz que vai tentar, mas por ser rebelde, ele não dá garantia de que vai mudar. 

Ele gosta de muito de futilidades. Acha que o mundo é assim, na visão dele. 

 

 

AG (5) Título: Os homens e seus mentores 

Aqui a primeira percepção que tive do desenho, como se fossem espíritos, tem muita sombra 

e não tem pé [sussurra]. Então vou pensar que aqui é um conjunto de espíritos do bem que 

estão conversando, esses espíritos são mentores de pessoas e estão conversando entre eles 

para dizer o que está acontecendo, as atitudes dessas pessoas. Eles estão vendo como o ser 

humano tá, ao mesmo tempo que sofre, é responsável pelo sofrimento, ao mesmo tempo sofre, 

que não existe bondade, eles estão, um tanto quanto, tristes com o homem, o homem está 

muito parado no tempo, no seu egoísmo, na arrogância. Eles não podem e não devem desistir 

dessas pessoas e acreditam que dias melhores virão, porque a evolução deles dependem 

disso.  

Como termina a história? Os espíritos tenham certeza de que não vão desistir e as pessoas se 

tornem melhores e dispostas a ajudar, e aos poucos o amor nascerá nos corações e tudo será 

melhor.  

 

 

 

 

B1(6): Título: Descanso após um dia de trabalho 

É um homem chegando em casa de seu dia de trabalho, cansado, já passou pela sua casa na 

copa e cozinha e está se dirigindo para o seu quarto irá deitar, primeiro tomar banho, deitar 

para descansar do desgaste de tudo que passou. Está subindo as escadas, para ir para o seu 

quarto, depois de um dia de aborrecimento. 
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O que pensa o homem? Ele pensa que o trabalho dele requer um esforço mental, ele é 

coordenador de equipe e tem que mostrar produção, valores e metas a cumprir, ele não 

desiste pelo cansaço, ele é feliz, porque consegue bons resultados, mas hoje está 

demasiadamente cansado, porque tem muitas coisas para resolver, ele tem família, ama a 

família, tem um relacionamento e depois que ele descansar, se sentirá renovado com as 

forças.  

 

 

CG (7): Título: Busca de justiça 

[Pausa. Afirma: não sei o que é, sussurra] 

Eu vejo assim, é uma rua com pessoas, onde tem um aglomerado de pessoas e elas estão 

revoltadas com a cena que viram, houve um assalto e elas estão muito revoltadas e estão 

querendo que alguém faça algo. Elas estão bem bravas, porque o bairro é grande e isso 

acontece constantemente, não para e diante dessa nova cena, eles estão conversando de 

forma, um pouco exaltada e querem que seja feita justiça nessas situações. De longe tem uma 

pessoa que não quer fazer parte disso, ela lamente as duas cenas, a do assalto e da 

população, que se deixar, vai querer fazer justiça com as mãos, pode perder o controle. Não 

chegou ninguém, nem polícia, nem nada. 

A pessoa que observa tudo ela tá triste, porque também já foi vítima de assalto, violência etc. 

Ela não quer participar, porque acha que assim não resolve. Ela acredita que tudo se resolve 

na justiça dos homens e na divina.  

 

 

A3 (8): Título: As aparências enganam 

[Sussura: Ai meu Deus. Deixa eu ver, várias pessoas? Três pessoas? Três pessoas... fazendo o 

quê? 

Não sei, o que posso fazer dessa história? Não sei.] 

Esse é difícil... Deixa eu pensar aqui.  

Dois homens que estão parados num ponto de ônibus para vir trabalhar, é isso que eu penso. 

Eles estão parado esperando e aí tem um terceiro que eles veem passando, mas eles não 

conhecem, é só mais uma pessoa passando para ir para outro caminho.  

Esse homem vai atravessar e pedir informações, esses dois homens como não o conhecem, se 

sentem temerosos, porque a violência está tão grande e temem que podem ser assaltados, mas 

não é isso , a pessoa só tá perdida, é de fora de são Paulo, depois que orientam direitinho, o 
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senhor acena e pega um ônibus e depois eles veem o quanto eles fizeram o pré-julgamento, 

era só uma pessoa perdida precisando de ajuda. Então é melhor ver que antes de jugar, tem 

que saber para não cometer nenhuma injustiça, o moço só tava perdido.  

 

B2 (9): Título: Um dia de muita tristeza 

Aqui essa imagem é mais triste pra mim, me recorda de uma situação muito triste. Vou falar 

o que eu vi. O dia que a gente foi... Vou contar essa história.  

A moça que vai ao cemitério fazer a exumação do corpo do irmão dela, aí ela tá muito triste, 

porque é muito triste. Para não ver, vai embaixo de uma árvore que tem próximo da cova, aí 

a pessoa que tava com ela, o marido dela a abraça e a conforta para ela não chorar e não 

ficar triste. Nada é possível fazer para ela não chorar e não ficar triste. E ela, não tá sozinha, 

tá a família toda dela, irmão, tia, irmã, mas é um momento bem triste e doloroso, onde ela 

participa da exumação do corpo do irmão dela então seria um dia de muita tristeza, o título 

seria isso, esse desenho é muito igual (se emocionou). 

 

 

BG (10) Título: A fé remove montanhas 

Aqui uma moça que tá entrando numa igreja para assistir uma missa, tem já algumas pessoas 

já sentadas, ela entra na igreja para fazer orações, vai pedir pedir força, ajuda. Tá muito 

difícil, ela tá passando por muitas situações delicadas, pessoal, profissional, sentimental, que 

envolve também a parte de família, de problemas familiares, ela tá cansada porque sente 

muita dor da ausência de uma pessoa que ela ama muito, ela sofre muito, sente muita só. Vai 

entrar para orar, pedir força só quem pode ajudar no momento é o equilíbrio do seu espírito. 

Ela precisa de muita força, então ela entra, canta, reza, ao sair de lá, sai mais renovada, 

esperançosa, sai de lá na certeza de que Deus é misericordioso e não vai abandoná-la, em 

nenhum momento, e por mais que as provas sejam difíceis, ele nunca irá abandoná-la.  

 

 

C2 (11): Título: A solidão machuca 

Então... pausa longa...  

É... [parecia falar sozinha] 

Uma moça chega em sua casa e vê que está sozinha, anda pelo os cantos da casa, se depara 

no quarto dela, onde ela vai entrar e vê que não tem ninguém com ela, que infelizmente não 

pode contar com as pessoas, tem que ser por ela mesma. Tem pessoas que a rodeia, mas ela 
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se sente só, é assim como ela se sente, sozinho, sem ser compreendido, entendida. Ela manta 

todo dia um leão para enfrentar as dificuldades, os filhos não estão com ela, então ela fica 

sempre, sempre sozinha, mas ao mesmo tempo tem essas pessoas, que não são as que ela 

queria, mas mesmo estas que estão ao redor, não conseguem dar o que ela precisa atenção, 

cuidado, companheirismo. Quando ela chega em casa, é muito triste, ela se depara com essa 

visão de que está só, eu sou só, eu vivo só. A moça tá bem triste. Ela tenta viver a situação da 

melhor forma possível, mas dentro dela é tudo muito triste, por conta da solidão. 

 

 

C1 (12): Título: Café em família 

[Gira também a prancha e diz: Aqui é uma cozinha?, mas não é uma pergunta dirigida a 

aplicadora] 

 

Então aqui se depara com uma sala, desculpe, cozinha, a mãe tá do ladinho alí preparando o 

café, porque os filhos estavam em casa, ela tá bem feliz, porque vai preparar um café bem 

gostoso para eles, todos vão sentar-se à mesa, vão conversar e os filhos vão contar como 

foram os dias deles, porque eles estavam ausentes e ela também contará como foram os dias 

dela.  

A mãe tá bem contente, prepara a comida com muito amor e carinho. Isso para ela não tem 

preço.  

O que acontecerá depois? Os filhos ficarão com ela a semana, então eles todos os dias vão 

conversar, ela não estará sozinha, ela irá dar risada com eles, todos eles vão dizer o que 

aconteceu no seu trabalho naquele dia, na escola. Será uma semana de confraternização. 

Dar risada, assistindo filme, ajudando na arrumação da casa, vão passar dias muito felizes 

juntos e essa mãe vai ficar muito feliz. 

13 (Branca) Título: Esperando dias melhores.  

Esse aqui não tem nada. (Ri) 

Que história posso falar? (pausa) Essa página em branco, representa o desejo de uma pessoa 

voltar no tempo (chora) e transformar um monte de coisa, apagar um monte de dor e reverter 

perdas, tanto perdas fatais, quanto perdas sentimentais e pessoas, seria começar tudo de 

novo, e aí nessa construção não ter saudade, dor, tristeza, separação, ausência. Que os 

problemas existem sim, mas, que eles possam ser resolvidos, mas, entretanto, começam do 

nada, não é tão fácil. Todos têm história, todos tem passado, então é impossível, é impossível 

você começar de onde, mas seria importante se fosse capaz de recomeçar de onde se parou, 
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de onde todas as dores apareceram, onde todas as dores se fazem feridas sangrantes que se 

torturam. A pessoa ainda não sabe fazer isso, ela se prende muito na sua dor, ela não 

consegue recomeçar verdadeiramente. Ela tenta, mas ela anda em círculos, então ela não 

consegue. 

 

(em frente ao consultório tem uma igreja e nesse exato momento é possível ouvir a música 

Ave Maria, e a paciente comenta que essa música é tão linda e a faz chorar tanto).  

Comentou que muitas coisas remeteram ao espiritismo, pela sua religião, mas comentou que 

o que mais mexeu com ela foi a história que lembrou muito a exumação de seu irmão, e a 

prancha em branco, que representa sua vontade de começar de novo, mas ela não consegue 

mudar, ele roda, roda, roda e não consegue sair.  
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Apêndice M – Transcrição das Histórias do TRO – Caso 6 (Gabriela) – Segunda 

Avaliação 

 

A1 (1) Título: Pensamentos ao luar 

(pausa)  

Vou dizer que é um homem à noite, de frente para o lago, tem a sombra dele no lago, está 

olhado para frente, tá olhando para o céu, tá contemplando o céu. Tá paradinho de frente 

para o rio, com a imagem dele refletida. 

Como se sente? Ele está pensativo. Pensando na vida, olhando para o céu e pensando nas 

coisas que faz, no trabalho, está tranquilo.  

O que acontecerá depois? Depois que ele parar de olhar a imagem dele, voltará para casa.  

Por que pensa nessas coisas? Porque ele tem planos de melhoras, ele pensa em melhorar, 

como ele passa ali todos os dias, ele olha, mas hoje ele parou para pensar, na imagem que 

está bonita, pensa em planos de emprego, melhor promoção, planos de futuro, irá voltar para 

casa normal, tranquilo. A mulher dele está em casa com os filhos e ele volta para casa e fica 

bem. 

 

 

A2 (2) Título: Falando de amor 

Essa aqui é um casal, estão num momento de intimidade, estão conversando, olhando um 

para o outro, trocando juras de amor, com planos de se casarem, constituir família. Estão 

conversando, trocando ideias e planos, muito felizes, estão começando a traçar planos de 

casamento para constituir família. Estão falando de amor. 

O que aconteceu antes? Ah, eles tinham namorado, estavam felizes e se sentem apaixonados e 

tem certeza do que querem. Agora vão construir coisas para terem uma família, ver casas, 

apartamentos, preparos para o casamento. Estão muito apaixonados e resolvera se casar, 

após um momento agradável de terem ficado juntos e terem se amado. Eles estão felizes.  

 

 

 

C3 (3) Título: Reunião de negócios 

[Gira a prancha] 
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Aqui são duas pessoas, dois homens que estão conversando num barzinho, estão numa 

pequena reunião, tratando de negócios e foram num barzinho, tomar um café.  

Há um garçom do lado, servindo, alguma coisa caiu da mão do garçom, mas os dois 

senhores não brigaram com ele e disseram tranquilamente que não havia problema e 

pediram novamente a bebida e tudo bem, estão fechando um negócio importante. Não 

ficaram bravos, nem nada. O garçom vai se retirar e eles irão continuar tratando do negócio 

deles. São dois executivos. Um tá vendendo e o outro tá comprando, sem nenhum estresse.  

Como se sentem? Felizes, um vai vender e o outro vai comprar. Estão felizes porque todos 

vão ganhar. Estão bem contentes e satisfeitos, a venda /compra vai trazer muitos benefícios. 

O incidente do garçom não aconteceu nada. Vão menosprezar o incidente, porque incidentes 

acontecem.  

 

 

B3(4) Título: Indisciplina na escola 

Ah! Que difícil! 

Vamos lá... Aqui é uma casal, a mãe tava em casa e o pai chega, a mãe chama o pai para um 

canto, para dizer a ele que o filho teve um problema nescolha e foi chamado atenção, porque 

é muito brincalhão e fez uma brincadeira na escola de mau gosto com um amigo na escola e 

a coordenação chamou os pais. Eles não perceberam que o menino está ouvindo atrás da 

porta. A mãe está explicando calmamente para que o pai não fique nervoso, o pai é um pouco 

bravo e a mãe tava explicando que primeiro vão conversar com o garoto e depois vão para a 

escola, para saber lá o que é. 

O que acontecerá depois? Vão sentar-se e conversar com o filho. Ouvi-lo, depois vão dar 

orientações, que toda brincadeira tem limites, que o direito dele termina quando começa o do 

outro. Brincadeiras tem que ser ponderadas, não é todo mundo que aceita brincadeiras. Ele 

vai pedir desculpas, que não foi a intenção, os pais vão orientar, dar exemplos, cada um tem 

sua personalidade, é brincalhão, mas a brincadeira foi mexer com o lado pessoal e os pais 

não gostaram da brincadeira. Depois vão jantar, assistir e dormir. Depois vão para a escola 

conversar com a diretora, já sabendo e acreditando na versão do filho.  

 

AG (5) Título: Em busca de um novo lar.  

[Esse aqui, ah...] 

É... aqui.. é o polo norte e aqui são vários pinguins que estão andando e buscando comida. 

Não sei como se chamam vários pinguins, manada é outro bicho. Eles se juntaram num 
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grupinho e estão andando, o lugar em que estavam a comida ficou escassa. Eles vão para 

outro lugar para encontrar comida, abrigo, se acasalar. Se juntaram para sobreviver.  

É uma viagem perigosa, tem muitos predadores, tem vento, tempestade e neve. Vão juntos 

porque um ajuda o outro e as chances de sobrevivência são maiores. Estão juntos para esse 

recomeço.  

O que acontecerá depois? Quando passarem pela tempestade, correm o risco de perder 

alguns pinguins, mas os que sobrarem vão conseguir se restabelecer, vão buscar peixes, vão 

arrumar lugar para dormir também, vão se procriar e vão constituir uma nova comunidade 

de pinguins. Lá vai ser melhor, tem comida lá, vão ficar por um tempo, até o quando o espaço 

der, não dá para saber quanto tempo, porque depende da oferta de comida, se tiver muita 

chuva, neve, poderão ter que sair e buscar outro lugar. Precisam de um lugar para por os 

ovos deles. Eles acham que vai dar tudo certo. 

 

 

B1 (6) Título: o susto (deixa eu ver) o susto. 

[Eita] 

A moça chegou do trabalho, chegou do trabalho e está subindo as escadas para subir para o 

quarto dela deixar a bolsa. Ela tá parada olhando porque a porta do quarto está aberta, mas 

ela não deixou aberta. Ela tá na escada pensando se ela entre, se ela liga para alguém, ela 

não sabe o que houve, se alguém entrou, mexeu. Ela vai ligar para o namorado dela, que 

pede para ela esperar lá fora. Ela lembra que deixou a porta encostada e que foi o gatinho 

que entrou. Mas mesmo assim, ela espera o namorado e quando ele chega, ela relata que 

talvez seja o gato. Eles entram e veem o gatinho na cama, eles veem que foi porque ela não 

travou a porta do quarto, então eles aproveitam que estão juntos, descem para a cozinha e 

tomam um café.  

 

 

CG (7) Título: O show 

Acho que é um show. 

Aqui são amigos, se juntaram e foram no Rock in Rio, aqui tem cinco ou seis amigos, estão 

festejando estão pulando, os amigos estão pulando, o cantor, não sei o nome, Capital Inicial 

que eu adoro, está cantando. Estão comentando que ele está bem, que está cantando bem, 

que não mudou nada depois de tanto tempo. Eles estão felizes e realizados porque juntaram 

dinheiro, o ingresso é caro, então estão muito felizes. 



332 
 

Fazem planos que no ano que vem, eles querem ir de novo. Na frente tem, mostra só um 

pedacinho da sombra do vocalista do grupo, cantando e os amigos, dançando no meio da 

multidão.  

 

 

A3 (8) Título: Em busca de melhores condições de vida 

[sussurra muitas coisas, como se falasse para si mesma] 

Ah, não sei, esse tá difícil. Não entendo.  

Tá. Aqui tem um rapaz que ele não é de São Paulo, tá andando na rua, tá um pouco perdido, 

ele vê dois policiais e para perguntar como que faz para chegar em determinada localização. 

Os policiais explicam como faz para chegar, ele conta que tá atrás da tia, que não é daqui e, 

que vai encontrar a tia para encontrar abrigo. A família está passando por necessidades 

então veio para SP para buscar um lugar melhor, ele não sabia que SP era tão grande e 

tinham tantas pessoas com tão pouca vontade de ajudar. Ele conta para os policiais que fazia 

tempo que ele estava rodando, sem encontrar pessoas confiáveis para poder ajudar. Eles 

orientam sobre o ônibus para pegar, porque é longe e ele agradece. 

Se a tia não aceitar, infelizmente ele terá que fazer outra coisa, não tem vontade de voltar. 

Quer ficar e arrumar um emprego, por isso está esperançoso. Em busca de melhores 

condições de vida. 

 

 

B2 (9) Título: Viagem de lua de mel.  

[Essa cena aqui eu lembro, era muito parecida com a cena] 

É aqui, é um casal que tá parado, embaixo de uma árvore na lua de mel. Em frente ao hotel 

que eles estão, tem uma árvore frutífera (maçã) e foram lá ver, ela queria ver como nasciam 

as maçãs. Acabaram de se casar e estão em viagem num hotel fazendo e depois vão para o 

litoral. É uma viagem simples, mas é o que eles podiam fazer no momento. Então estão 

embaixo da árvore, olhando para ver se tem maçã. O dono do hotel disse que se tivesse maçã 

madura, podiam colher. É tão bom porque estão fazendo tudo juntos, a viagem está sendo 

muito prazerosa. 

 

[Toca a Ave Maria] 

BG (10) Título: Reencontro das amigas  

[Tá difícil, vamos lá] 
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Aqui é uma porta de um restaurante. A moça tava no horário de almoço e foi nesse 

restaurante. Lá tinham várias pessoas, ela já acabou o almoço dela, ela combinou com 

outras colegas, de outros empregos delas e aproveitaram esse momento para conversarem, 

deram risadas, falaram de bobeiras dos maridos, namorados, dos patrões que estão cada vez 

mais chatos. Ela vai ter que ir porque já acabou o horário de almoço e pode dar problema. 

Elas já marcaram de se ver, foi muito prazeroso esse reencontro delas. Ela e mais três 

amigas, estão muito felizes e vão marcar de novo para almoçar ou jantar. 

 

C2 (11) Título: Jantar em família 

Aqui a gente vê a senhora que é do lar, que já arrumou toda a casa, vai para a cozinha para 

arrumar o jantar do filho e do esposo que estão para chegar. É uma família de três pessoas 

ela, o filho e o marido, o filho estuda e trabalha, o marido só trabalha e ela fica em casa, 

cuidando dos afazeres. São simples, não faltam nada na casa. É uma família feliz, se dão 

muito bem. Tem tudo que ela precisa para sobreviver, tem um carro para passear no final de 

semana, ajudam o filho a pagar a faculdade. Hoje como é sexta-feira, o filho não teve aula, 

então ela tá muito feliz porque, vai fazer comida que ambos gostam e ela tá bem feliz. Porque 

é difícil o filho estar em casa por causa da faculdade. Mas a família é muito feliz, não tem 

brigas, nem desentendimentos.  

 

 

C1 (12) Título: Reconhecimento profissional 

Aqui a gente se depara com uma cozinha do lado de dentro, do lado de fora, na janela, tem 

uma moça que não é a dona da casa, é uma moça que vai trabalhar na casa e está 

finalizando a limpeza dos vidros do lado de fora. Essa moça trabalha na casa já faz tempo, 

tem mais de três anos, ela é bem-querida, todos gostam muito dela e estão para chegar. Ela 

faz questão de quando eles chegarem tudo estar bem limpo e ela se sente gratificada. 

Ela quer deixar tudo do melhor. Ela trabalho com felicidade, tem filhos pequenos e o marido 

está desempregado, mas ela fica feliz, porque com o salário dela pode pagar as coisas. A 

família gosta dela e elogia o trabalho. Quando a família chega elogia o trabalho dela, como 

é zelosa, cuidadosa com as coisas e a limpeza. Além de precisar do emprego, ela gosta de ser 

reconhecida e faz seu trabalho muito feliz.  

 

13 (Branca) Título: Uma luz no fim do túnel. 

[Essa daqui é mais difícil, porque não tem nada, tenho que inventar tudo.] 
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A moça que achava que tudo era muito difícil para vida dela, mas ela descobre que é possível 

ser diferente, fazer diferente, é possível recomeçar, passar por cima da dor, não deixando a 

dor ficar em cima dela, aprender a conviver com a dor, com os empecilhos e as adversidades 

da vida. Começa a ver as coisas de forma diferente, ela está esperançosa, tomar decisões 

amorosas, começou a dirigir, que tudo vai mudar, passou a olhar para ela e diz: “Eu posso, 

eu vou e eu consigo”. Continua olhando para todo mundo do mesmo jeito, mas agora é uma 

esperança que surgiu, da certeza de que vai construir, vai pensar nela e seguir em frente.  

 

 

Queixou-se de que é difícil e que era muita coisa. Afirmou que tocou a música da igreja 

“umas duzentas horas”, sugerindo que a atividade demorou.  
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