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O homem deseja ser confirmado em seu ser pelo homem, 
e anseia por ter uma presença no ser do outro... - secreta  
e timidamente, ele espera por um Sim que lhe permita ser, 
e que só pode vir de uma pessoa humana a outra. 
 
 

Martin Buber  
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RESUMO 

 
 
 

 
 
 

“O CIÚME PATOLÓGICO E A COMPLEMENTARIDADE NA ESCOLHA 
AFETIVA DOS PARCEIROS – UM ESTUDO DE CASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo um casal cujo marido apresenta um 

quadro de ciúme patológico. O objetivo é demonstrar como este casal desenvolveu 

uma relação complementar patológica ao longo dos anos, e de que forma a terapia 

de casal pode abordar e refletir sobre essa dinâmica de interação. 

 

Esta monografia está dividida em duas partes: a primeira refere-se à teoria, e 

a segunda, às sessões e análises das mesmas, o que nos trará a compreensão e 

ampliação deste tipo de complementaridade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 

“The Effects of Pathological Jealousy and Complementary 
Relationships on the Choice of a Spouse– A Case Study” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The subject of study of this thesis is a couple in which the husband presents a 

diagnosis of pathological jealousy. The purpose of this monograph is to demonstrate 

how a pathological complementary relationship was developed by this couple along 

the years, and how spousal therapy was able to approach these aspects and provide 

them insight on the dynamics of their relationship. 

 

This dissertation consists of two parts: the first is theoretical, and the second, 

refers to sessions and their respective analyses, which will make understanding 

easier while expanding our knowledge of complementary relationships.  
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CIÚMES 
 

 
 
 

                   Quando se ganha um presente maior que o merecimento da gente 
                      Quando se ganha o que se semeia no vento 
                      Quando se ganha a graça e a delicadeza 

Quando se ganha a poesia e a beleza 
Quando se ganha algo precioso e raro 
Quando se ganha o que se pode perder 
O ciúme ensurdece e o coração emudece 
Ah...se alguém me rouba o que me sentes 
Ah ..este alguém me mata sem perceber 
E os assassinos a solta 
Me perturbam os olhos e os gestos 
Qual bicho acuado 
Qual cão e gato 
Eu te escondo o que sinto 
E te mostro o peito ferido 
Já não sei partilhar 
E a cada instante, só sei te perder 
E minha alma em pranto 
Sucumbe em fúria e desafeto 
Te quero minha 
Te perco porque te quero 
Te sufoco...aperto...me desespero 
É tudo dor e luto 
Quando nasce o ciúme 
E o mel vira fel 
E doce fica amargo 
E o amargo desespero 
Um anjo negro e caído mata um homem e seu amor 
Meu ciúme  
minha dor 

 
 
 
 
 

 
Maurício Machado Galvão 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

Iniciar uma monografia não é tarefa fácil. São tantos os interesses e tão 

grandes as possibilidades de estudo, que fica difícil restringir o trabalho a um ou 

outro aspecto do caso em questão. Farei o possível. 

 

Este trabalho tem por finalidade a obtenção do título de Terapeuta Familiar , 

tendo sido realizado durante o curso de “Terapia Familiar e de Casal” cursado por 

mim nos últimos dois anos e meio. Neste período tive o prazer e o desafio de 

atender um casal cuja queixa inicial era o ciúme exagerado do marido, que vive em 

função de vigiar e cercear a mulher em tudo que esta pretende fazer, alegando ter 

ela sempre algum amante. “Todos os meus colegas de trabalho e amigos são meus 

amantes, já tive centenas deles!” (sic) – ironiza a esposa, dando uma amostra do 

tamanho desproporcional que assume o ciúme do marido na vida do casal. 

 

Estamos diante de um caso de ciúme patológico, sentimento este que 

aparece de forma extremamente exagerada e sem conexão com a realidade, 

distorcendo os mínimos fatos e dificultando bastante o convívio com seu portador. 

No capítulo “O ciúme e suas manifestações” o leitor terá a oportunidade de se 

aprofundar e entender a complexidade deste problema. 

  

Pretendo abordar aqui a questão da complementaridade dos parceiros neste 

casal onde o marido é portador de ciúme patológico. Juntos há onze anos, a 

situação agora tornou-se insuportável para a esposa, que procurou a terapia de 

casal como último recurso para decidir se continuam juntos ou não. 

 

Chamou-me atenção desde o início dos atendimentos o quanto esta mulher 

foi se deixando levar pelo ciúme do marido, parando de fazer coisas que gostava em 

função dele, anulando-se quase que por completo em prol da “boa convivência”. Ao 

mesmo tempo, ele não se contenta com as atitudes dela, e sempre exige mais e 

mais como provas – nunca satisfatórias – de que ela realmente o ama. 
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Sendo assim, o que os faz permanecerem juntos nesse “inferno”(sic)? Por 

que ela abre mão de tantas coisas que sempre lhe fizeram bem e lhe davam alegria? 

Por que não pode passar um batom ou usar um vestido para trabalhar? Como 

suporta não poder sair com as amigas para conversar sem causar um tremendo mal 

estar no casal, vivendo em constante clima de tensão e desconfiança? 

 

À medida em que o atendimento foi se aprofundando, heis que surge algo que 

nos justifica essa submissão por tantos anos: Z. tem dúvidas quanto à sua 

identidade sexual, nunca se sentiu “feminina” e nem gosta de usar vestidos ou 

maquiagens, nada que a faça sentir-se “fantasiada de mulher” (sic). 

 

A partir daí muitas coisas se explicam. Nenhuma mulher que realmente 

gostasse de se mostrar feminina suportaria não poder usar batom, ou não poder se 

arrumar para trabalhar, olhando-se no espelho antes de sair de casa, sob o olhar 

fulminante do marido acusando-a de estar “se arrumando para o amante” (sic). 

Provavelmente, daria um corte logo no início. Mas Z. não conseguiu isso, 

alimentando assim, sem querer, as desconfianças de Y, pois justificavam sua própria 

dificuldade de definição sexual. 

 

Fui para a literatura pesquisar mais sobre ciúmes, porque ele surge com essa 

carga tão pesada em certas pessoas, causando tamanho sofrimento ao ciumento e 

às pessoas que o circundam. Todos os livros pesquisados acabam na grande 

questão básica do ciúme patológico: resultante de baixa auto-estima, sendo esta 

diretamente influenciada pela maneira como o indivíduo foi criado pela mãe nos 

primeiros anos de vida. 

 

Autores como Bowlby (1997) e Briggs (2000) trazem contribuições muito ricas 

e pertinentes a esse respeito.  Dedicarei um capítulo específico a este tema, tal sua 

importância para o trabalho em questão. 

 

Encontrei na literatura sempre uma abordagem linear e individual, o que vai 

de encontro à linha de trabalho que sempre realizei em meu consultório (sou 

psicóloga, psicodramatista, e possuo experiência de 12 anos atuando em clínica 

com atendimentos individuais, apenas). Esse estudo aborda justamente o casal – e 
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não dois indivíduos separadamente -, portanto considero de fundamental 

importância para seu entendimento uma abordagem sistêmica, ou seja, que leve em 

conta o movimento do casal, sua dinâmica relacional, seu modo de funcionamento, 

onde um interfere nas atitudes do outro constantemente. No capítulo sobre 

“Metodologia” falarei sobre o Sociodrama Familiar Sistêmico, que escolhi como 

método de pesquisa. 

 

Porém, o leitor poderá sentir inicialmente uma tendência linear no trabalho, 

posto que dedico dois capítulos à questão do ciúme. Como esta foi a queixa inicial e, 

particularmente, senti-me atraída pelo assunto, resolvi aprofundar-me no tema até 

para entender melhor sua interferência na dinâmica do casal. Considero o resultado 

desse estudo bastante esclarecedor e de grande auxílio para aqueles que, de 

alguma maneira, têm contato com o sofrimento causado pelo ciúme patológico. 

 

Após abordar a questão do ciúme com suas diversas formas de manifestação 

e a importância da auto-estima, focalizarei a escolha dos parceiros e o papel da 

complementaridade neste caso, para por fim analisar as sessões  escolhidas que 

ilustram brilhantemente toda a teria encontrada. 

 

Meu objetivo é verificar a existência ou não de complementaridade relacional 

nos parceiros que permanecem juntos, apesar do ciúme patológico de um deles. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
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O presente trabalho é baseado no atendimento de um casal que procurou o 

atendimento psicoterápico oferecido pelo curso de Terapia Familiar da UNIFESP. 

 

Tem como objetivo verificar a existência ou não de complementaridade 

relacional nos parceiros que permanecem juntos apesar do ciúme patológico de um 

deles. 

 

Para tanto, utilizei-me da pesquisa qualitativa. Segundo Ludke e André 

(1986), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento. A pesquisa qualitativa supõe 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo.  

 

“A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-
observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 
significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações” ( Chizziotti, 1991,p.79).  

 
 
Descrição dos sujeitos: 
 

Y, sexo masculino, 50 anos, trabalha em casa com tradução de livros de 

várias línguas para o português. Casado pela terceira vez, possui duas filhas, uma 

de cada relacionamento anterior. 

 

Z, sexo feminino, 46 anos, Assistente Social, trabalha num posto de saúde da 

prefeitura. Casada pela segunda vez, possui uma filha de 23 anos do primeiro 

casamento. 
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Ambos procuraram terapia de casal após terem passado, individualmente, por 

consultas psiquiátricas no Hospital São Paulo, tendo sido encaminhados para o 

PROTEF.  

 

As sessões aconteceram quinzenalmente, tendo a duração de 1hora, nas 

dependências da clínica da universidade. 

 

Na primeira sessão damos as informações gerais de como acontecem os 

atendimentos na clínica e as regras de funcionamento da instituição. Eles assinam o 

termo de consentimento para gravação e possível utilização do conteúdo das 

sessões para fins didáticos ou de pesquisa – vide anexo - , para só então partirmos 

para a queixa inicial. 

 

O atendimento foi realizado por duas terapeutas (T e T2), em sistema de co-

terapia1, tendo a participação em sala de uma supervisora (T3) durante todo o ano 

de 2002. No final deste ano as terapeutas passaram a atender o casal em sala de 

espelho, com a supervisora e toda uma equipe reflexiva acompanhando o caso pela 

observação através do espelho. 

 

“Uma das condições para o bom funcionamento da unidade terapêutica é a 

colaboração em lugar da competição e a confiança mútua na capacidade recíproca 

de trabalho”. (Seixas, 1992, p.106) 

 

A equipe reflexiva - tal como nos foi ensinado durante o curso de Terapia 

Familiar -, consiste num grupo de terapeutas que fica em outra sala, atrás do 

espelho, com o objetivo de ao final da sessão (ou às vezes durante o decorrer dela) 

se reunirem na frente do casal – ou da família – e comentarem entre si o que 

puderam perceber a partir do que ouviram, procurando conotar positivamente pontos 

que foram ditos ou trabalhados, sugerindo idéias novas e, na medida do possível, 

                                            
1 (*) modo de trabalhar predominante dos terapeutas familiares, onde dois terapeutas atendem o 
casal ou a família juntos, enriquecendo substancialmente o trabalho. A formação dos terapeutas pode 
variar, mas a relação entre eles deve ser a mais transparente e harmoniosa possível. Isto permite, 
dentre outras coisas, que um dos terapeutas possa mergulhar na problemática familiar tendo o 
respaldo do outro, que pode intervir olhando de fora, sem correr o risco de se perder, de se misturar 
com a dinâmica familiar. 
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utilizar metáforas, para que as pessoas levem consigo algo em que pensar durante o 

período que antecede a próxima sessão. Eles podem concordar ou não com o que 

ouviram. 

 

A equipe que acompanhou este caso era composta por psicólogas, 

assistentes sociais e terapeutas familiares formadas em diversas linhas, utilizando 

sempre o enfoque sistêmico da Terapia Familiar. 

 

A metodologia utilizada nas sessões está baseada no Sociodrama Familiar 

Sistêmico (SFS), criado por Seixas (1992), o qual faz uma leitura do psicodrama de 

Moreno sob o ponto de vista de uma abordagem sistêmica. Psicodrama é um 

método terapêutico criado por Jacob Levy Moreno, médico, psiquiatra e filósofo 

existencialista romeno, em Viena, no ano de 1921. Para Moreno, “o Homem é um 

ser em relação”; portanto, sua proposta visa resgatar a espontaneidade e a 

criatividade de cada um, revelando a “verdade” de cada pessoa em relação com as 

outras através da ação (dramatização), unindo a psicologia ao teatro. Moreno 

acreditava que a linguagem mais primitiva do ser humano era a linguagem corporal, 

sendo a utilização desta, portanto, uma boa forma de atingir sentimentos profundos 

do indivíduo. 

 

Enquanto no Psicodrama o sujeito estudado é o indivíduo, no Sociodrama o 

protagonista é o grupo e/ou os temas referentes a este. O Sociodrama Familiar 

Sistêmico considera a  “recursividade das inter-relações dos membros de uma 

família entre si e em relação ao social onde ela está inserida” (Seixas, 1992, p.85).  

 

“O trabalho terapêutico sociodramático sistêmico consiste em 
criar um novo contexto dramático, que facilite o veículo de 
novas informações e ofereça a possibilidade de uma 
reconstrução do relacionamento familiar, no contexto social” 
(idem, p. 88). 

 

Ainda citando Seixas (1992), o SFS une dois recursos para ajudar as famílias 

que se encontram em crise de organização: as técnicas de ação, que facilitam a 

reorganização de inter-relações e as técnicas verbais, que favorecem a revisão de 

premissas. 
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As técnicas de ação utilizadas nos atendimentos foram: 

 
DUPLO – embasada na primeira fase da matriz de identidade, quando o bebê não 

conseguia fazer nada por si, necessitando de um ego-auxiliar (no caso, a mãe) que 

fizesse por ele, o duplo seria a exteriorização de sentimentos que o protagonista não 

consegue se dar conta através de outra pessoa, que pode ser o terapeuta ou um 

ego-auxiliar. 

 

ESPELHO – baseada na segunda fase da matriz, quando a criança olha no espelho 

e não reconhece ser ela, mas pensa ser outra pessoa, e aos poucos vai descobrindo 

ser a própria... O espelho é feito por um ego-auxiliar que repete a fala, os 

movimentos e a postura do protagonista para que este possa “se ver de fora” e 

observar aspectos até então não percebidos por ele. 

 

INVERSÃO DE PAPÉIS – baseada  na fase da matriz onde a criança já distingue o 

real do imaginário, podendo brincar com a mãe de ela ser a mãe, enquanto a mãe 

real faz o papel de filha. Portanto, invertem os papéis. 

 

CONCRETIZAÇÃO – “trata-se da representação de objetos inanimados, entidades 

abstratas (emoções, conflitos), partes corporais, doenças orgânicas, através de 

imagens, movimentos e fala dramáticos, o que é feito pelo próprio cliente ou pelo 

ego-auxiliar” (Gonçalves, Wolff e Almeida, 1988, p.91).  Ex: concretização do 

“ciúme”. 

 

REALIDADE SUPLEMENTAR – “(...) as técnicas psicodramáticas permitem a 

vivência de fatos subjetivos da necessidade emocional do cliente que até mesmo 

não tenham sido realidade. Permitir dramatizar o ‘não acontecido’ é dramatizar o que 

Moreno denominou ‘realidade suplementar’. A finalidade é conhecer e desvelar, no 

processo psicoterápico, o sentido e o significado dessa ‘realidade’ para o 

protagonista” (idem, pág.92).  Ex: dramatização do “3o imaginário” na relação. 

 

PSICODRAMA INTERNO – é uma forma específica de trabalho onde a pessoa, de 

olhos fechados e centrada em si mesma, têm imagens visuais internas 
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(visualizações); é um exercício de atenção sobre si mesmo, onde a intenção é ter a 

consciência de si, a percepção de si ou lembranças de si mesmo.  

 

 
“Peço que o paciente feche os olhos e tome consciência das 
sensações corporais presentes nesse momento. (...) Ampliando 
a consciência corporal e diminuindo o fluxo de pensamento, 
inicia-se o processo de visualização de imagens internas, que 
podem manifestar-se por meio de cores, formas, movimentos, 
objetos, paisagens, figuras humanas e cenas desconhecidas 
ou do passado”. (Fonseca, 2000, p.56) 

 
 

Dentre as sessões trabalhadas neste tempo (dois anos), destaquei aqui seis 

para discutir sobre elas, por serem as que considerei mais significativas no processo 

terapêutico e também por ilustrarem na prática a teoria por mim discutida. 

 

As sessões foram transcritas integralmente, proporcionando ao leitor uma 

visão geral do decorrer das mesmas. As análises seguem-se a cada uma delas a fim 

de facilitar sua visualização. Optei por analisá-las sem dividi-las em categorias, como 

é opção de alguns, pois esse foi o modo como me senti mais à vontade para pensar 

sobre as mesmas, permitindo-me melhor fluidez das idéias. Isso permitirá que o 

leitor siga passo a passo o que fomos observando nos atendimentos, assim como 

acompanhar o raciocínio por mim utilizado. 

 

Os atendimentos encerraram-se com a alta do casal no dia 13 de Maio de 

2003, ao percebermos que estavam aparecendo apenas questões individuais para 

serem trabalhadas, e não mais uma demanda da relação conjugal – que está 

passando por uma boa fase -, o que viria de encontro ao nosso objetivo de trabalho. 

Recomendamos que cada um continue em seu processo psicoterapêutico individual: 

Z. faz psicoterapia semanal e Y., quinzenal. Frisamos a importância da intensificação 

da terapia de Y. e talvez a mudança da linha escolhida, já que ele optou pela 

psicanálise, que para esses casos não se mostra tão eficiente. Sugerimos a linha 

comportamental que lhe traria resultados mais imediatos e auxiliaria no controle dos 

sintomas ansiosos. Assim que os dois conseguirem entrar em contato com suas 

dificuldades pessoais e limitações, assim como reconhecer o potencial para lidar 
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com isso e crescer, provavelmente a relação conjugal se desenvolverá e fluirá com 

maior tranquilidade.  
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PARTE I – DISCORRENDO SOBRE A TEORIA 
 
 
 
I.1 - O CIÚME E SUAS MANIFESTAÇÕES 
 
 

 
“Como ciumento sofro quatro vezes: porque sou ciumento, 
porque me reprovo de sê-lo, porque temo que meu ciúme 
machuque o outro, porque me deixo dominar por uma 
banalidade: sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser 
louco e por ser comum.”   
 

Fragmentos de um discurso amoroso 
Roland Barthes 

 

 

Quem um dia na vida já não sentiu ciúmes? Desde pequenos, quando 

nascemos, queremos a exclusividade do amor da mãe, “reclamando” quando ela 

não nos dá total atenção. Ela é tudo para nós porque ainda não temos noção do que 

somos, precisamos do outro para formarmos nosso próprio contorno. Quando 

maiorzinhos, é comum vermos os filhos que estavam pacificamente brincando 

começarem a brigar assim que a mãe pega no telefone, pois não querem dividir a 

atenção dela com um “intruso” que lhes veio “roubá-la”... 

 

Irmãos sentem ciúmes uns dos outros, disputando o amor dos pais. Nise 

Britto (2002, p.214) afirma que 

 

 “(...) o ciúme da criança, promotor da rivalidade fraterna, não 
nasce inicialmente nem do amor pela mãe nem do ódio pelo 
irmão na disputa desse afeto. O sentimento do ciúme é filho 
legítimo do egoísmo. Da necessidade psicológica quase vital 
de exclusividade. O ciúme pelo irmão foi comentado pelo 
criador da psicanálise: ‘Quando outras crianças aparecem em 
cena, o complexo de Édipo avoluma-se em complexo de 
família. Este, com um novo apoio obtido a partir do sentimento 
egoístico de haver sido prejudicado, dá fundamento a que os 
novos irmãos sejam recebidos com aversão e faz com que, 
sem hesitação, sejam, em desejos, eliminados.” 

 



 19 

Quando a criança aprende comportamentos como compartilhar, dividir, dar, 

receber, a partir da socialização, fruto da convivência dela com o meio familiar ou 

social, ao mesmo tempo descobre em si novos sentimentos, tais como amor, ódio, 

inveja, orgulho e generosidade. Assim, os impulsos egoístas tendem a se 

transformar. 

 

“De um ‘egoísmo desenfreado’, a criança pode evoluir ao sofrer 
o processo de amestramento e tornar-se mais mansa, mais 
ajustada e, conseqüentemente, mais adaptada à convivência 
com o meio externo. (...) Assim, o impulso vai seguir o caminho 
que lhe for determinado, de acordo com a vivência que a 
criança tiver dentro e fora de casa.” (idem, p.215). 

 

Como os pais lidarão com as diferenças entre os filhos, mostrando ou não 

predileção entre eles, será de grande influência para a formação da personalidade 

das crianças. Quando existe claramente a predileção por um filho, os outros sentem-

se preteridos e menos amados, sendo esse um fato destrutivo para a formação da 

auto-estima de cada um. Pode-se até preferir um filho para alguma coisa, com tanto 

que outro seja escolhido por outra qualidade, e assim por diante. Ou seja, todos 

devem ter suas qualidades e potencialidades reconhecidas e incentivadas em 

momentos certos. Assim, evita-se o ciúme e a incessante necessidade da busca 

pela aprovação da criança – ou do futuro adulto. 

 

Alunos sentem ciúmes de colegas “mais inteligentes”, se estes recebem maior 

atenção por parte dos professores. Namorados sentem ciúmes caso o parceiro 

demonstre alguma menção de olhar mais demoradamente para alguém do sexo 

oposto, temendo estar correndo o risco de perdê-lo para este outro. E por aí vai, 

num sem fim de exemplos de ciúmes que todos nós consideraríamos “normais”. 

 

O ciúme é normal e saudável quando se apresenta de forma branda, mas 

pode se tornar patológico quando entram em cena conflitos mal resolvidos da 

infância. 
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Segundo Ballone (s/data, p.2) o  

 

“ciúme seria um conjunto de emoções desencadeadas por 
sentimentos de alguma ameaça à estabilidade ou qualidade de 
um relacionamento íntimo valorizado. As definições de ciúme 
são muitas, tendo em comum três elementos: 1) ser uma 
reação frente a uma ameaça percebida; 2) haver um rival real 
ou imaginário e 3) a reação visa eliminar os riscos da perda do 
objeto amado”. 

 

Freud (1922, p.271-273) fala dos três graus que o ciúme pode atingir: 

 

1) Competitivo ou normal – composto essencialmente pelo 
pesar do sofrimento causado pelo pensamento de perder o 
objeto amado, e da ferida narcísica (...), assim como também 
de sentimentos de inimizade contra o rival bem sucedido, e de 
maior ou menor quantidade de autocrítica, que procura 
responsabilizar por sua perda o próprio ego do sujeito. 
2) Projetado – deriva-se, tanto nos homens quanto nas 
mulheres, de sua própria infidelidade concreta na vida real ou 
de impulsos no sentido dela que sucumbiram à repressão. A 
pessoa obtém alívio e absolvição de sua consciência se 
projetar no companheiro seus próprios impulsos à infidelidade. 
3) Delirante – este também tem sua origem em impulsos 
reprimidos no sentido da infidelidade, mas o objeto, nesses 
casos, é do mesmo sexo do sujeito. O ciúme delirante é o 
sobrante de um homossexualismo que cumpriu seu curso e 
corretamente toma sua posição entre as formas clássicas da 
paranóia. Como tentativa de defesa contra um forte impulso 
homossexual indevido, ele pode, no homem, ser descrito pela 
fórmula: “Eu não o amo; é ela que o ama!”. 

 

Cabe aqui lembrar que Freud escreveu isso em 1922, e elaborou sua teoria 

sobre o “ciúme delirante” baseado em apenas dois casos estudados, já que esse 

tipo de patologia é bastante difícil de ser tratado pelo método psicanalítico. Portanto, 

acredito que existam casos que realmente sigam tal raciocínio, mas, face à pequena 

amostra estudada, não podemos generalizá-lo. 

 

Tanto Freud (1922) como Melanie Klein (1957) afirmaram ser o ciúme 

neurótico originário da competição e da inveja. Porém, Klein enfatizou mais esta 

questão em seu livro “Envy and Gratitude”, destacando mais especificamente os 

casos de filhos órfãos de um dos pais, criados por apenas um deles, condição esta 
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que favorece a disputa pelo olhar deste único genitor, acentuando as rivalidades 

fraternas. As perdas vão assumindo um efeito cumulativo ao longo dos anos, e cada 

perda na vida torna a próxima mais difícil de ser suportada. O ciúme é diretamente 

ligado ao desejo de posse e medo de perda. As pessoas criadas por apenas um dos 

pais viveram a perda do outro, crescendo assim com um sentimento de privação que 

facilita o aparecimento da inveja. Com relação a isto, Pittman (1994, p.55) comenta: 

 

 “Seja como for que as pessoas vieram a ser invejosas, elas 
tendem a transformar o amor em algo excessivamente 
possessivo. As pessoas invejosas parecem acreditar que os 
outros foram amados demais, enquanto elas foram amadas de 
menos, e utilizam o ciúme como moeda corrente em sua 
tentativa de negociar sua raiva pelo amor de uma outra pessoa. 
O ciúme e a inveja são frequentemente confundidos.”  
 

Como Y. foi criado apenas pela mãe a partir dos dois anos – quando seu pai 

faleceu - , isso tudo faz bastante sentido. 

 

Quando pensamos em ciúmes, necessariamente estamos nos referindo a 

uma situação que envolve três pessoas, entre elas existindo algum tipo de afeto ou 

mesmo amor – caso contrário o ciúme não seria justificado, assim como tolerado ou 

até perdoado em muitas situações.  

 

O ciúme se distingue da inveja nesse ponto: ele é baseado na inveja, mas 

nesta estão envolvidas apenas duas pessoas, e o que se inveja é o que a outra 

pessoa possui ou é: suas qualidades pessoais, suas realizações, conquistas. O 

invejoso quer estragar o que o outro possui, pois não suporta seu sucesso, seu 

prazer, sua tranqüilidade. A pessoa invejosa está mais interessada em estragar tudo 

o que o outro possui do que em obter coisas ou experiências boas ou reais para si. 

 

Embora possamos sentir o ciúme em inúmeras situações de vida, neste 

trabalho estarei enfocando apenas aquele referente à relação amorosa. 

 

Há uma diferença entre “sentir ciúme” e “ser ciumento”. O primeiro caso diz 

respeito àquelas situações específicas momentâneas causadoras de ciúme. Por 

exemplo: se estamos numa festa e alguém está “jogando charme” pra cima do nosso 
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cônjuge enquanto estamos longe, é natural que tenhamos a vontade de nos 

aproximar e mostrar que ele está acompanhado, “marcando nosso território”. É uma 

auto-defesa, é o cuidado com o que prezamos, pois se não cuidarmos da relação  

ela pode ser ameaçada por uma “tentação” qualquer que se aproxime e se imponha. 

Afinal, o ser humano é monogâmico, mas não está livre de se sentir tentado e 

desejado por outros, o que num momento de carência pode ser “fatal” para um 

casamento... 

 

 “O ciúme pode ser excessivo, é claro, parte de uma interação 
matrimonial perturbada, mas o ciúme, em si mesmo, é uma 
defesa útil contra a entropia matrimonial. Pequenos jatos de 
ciúme podem ser como uma cola que une o relacionamento e 
previne qualquer tendência natural ao afastamento” (Pittman, 
1994, p.49). 

 

Nesse sentido, o ciúme é benéfico. Ele nos ajuda a valorizarmos o que temos, 

a revermos o que sentimos uns pelos outros, reavivando e colocando elementos 

novos no relacionamento para que ele não se acomode e perca sua luz, provocando 

a reconquista do cônjuge e a confirmação do seu amor. 

 

O problema aparece quando estamos lidando com o “ser ciumento”. Este é 

um estado da alma, e como diz Ferreira-Santos (1996, p.24): 

 

“(...)envolve um complexo de pensamentos, sentimentos e 
ações que ameaça não só toda a estrutura de uma relação 
interpessoal, como também a existência psíquica, e às vezes 
até física, das pessoas envolvidas”. 

 

Britto (2002, p.216) faz uma aproximação entre ciúme e egoísmo, estando um 

atrelado ao outro: 

 

“(...) o egoísmo leva a pessoa a criar variados mecanismos, 
verdadeiros artifícios da imaginação, com a finalidade de 
assegurar a posse, a exclusividade e a permanência do objeto 
ao seu lado, que é, ou que ela imagina ser, de sua 
propriedade. Quando esse sistema falha, e sempre um dia 
falha, o núcleo egoísta do indivíduo entra em colapso, e o 
ciúme surge, então, como conseqüência”. 
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Não podemos garantir, indefinidamente, que os desejos egoístas de uma 

pessoa sejam realizados, já que não temos como controlar o mundo externo de 

acordo com nossa vontade ou necessidade. Porém, o ciumento patológico sempre 

tenta, das mais variadas formas, ter o controle e principalmente preservar seu poder 

sobre o objeto. 

 

“Isso equivale a ter uma vida bastante atribulada, feita de dias 
angustiados, em permanente vigília com muita frustração, 
medo, tristeza, esperanças renovadas, ansiedade, alívio. E 
depois, tudo de novo, medo, vigília... O ciúme e o egoísmo são 
sentimentos estéreis” (idem, p. 216). 

 

Estarei utilizando aqui duas categorias de ciúme: o normal e o patológico. 

Enquanto o ciúme normal baseia-se em fatos reais, sendo específico e 

momentâneo, tendo como principal desejo preservar o relacionamento, o patológico 

trata-se de uma preocupação infundada, absurda e fora do contexto, tendo como 

desejo inconsciente a ameaça de um rival. Como diz Ballone (s/d, p.2-3): 

 

 “No Ciúme Patológico várias emoções são experimentadas, 
tais como a ansiedade, depressão, raiva, vergonha, 
insegurança, humilhação, perplexidade, culpa, aumento de 
desejo sexual e desejo de vingança. Haveria clara correlação 
entre auto-estima rebaixada, conseqüentemente a sensação de 
insegurança e, finalmente o ciúme. O portador de Ciúme 
Patológico é um vulcão emocional sempre prestes à erupção e 
apresenta um modo distorcido de vivenciar o amor, para ele um 
sentimento depreciativo e doentio. Esse paciente com Ciúme 
Patológico seria extremamente sensível, vulnerável e muito 
desconfiado, portador de auto-estima muito rebaixada, tendo 
como defesa um comportamento impulsivo, egoísta e 
agressivo.” 

 

O ciúme patológico pode atingir extremos devido ao potencial de violência 

que seu portador possui, chegando a provocar homicídios. São os casos de crimes 

passionais, ligados a idéias delirantes de ciúmes, geralmente cometidos por homens 

que sofrem de algum tipo de distúrbio psiquiátrico, como transtornos de 

personalidade, drogas, alcoolismo, obsessão, depressão e esquizofrenia. 
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Este ciúme pode estar ligado ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), 

como uma manifestação deste, sendo impossível distinguir os pensamentos 

obsessivos daqueles pertencentes ao ciúme patológico. 

 

 “Os pensamentos de ciúme seriam ruminações e as buscas 
por evidências da infidelidade, rituais compulsivos de 
verificação. Muitos pacientes teriam crítica e constrangimento 
por esses pensamentos e se esforçariam por afastá-los.” 
(Ballone, s/d, p.4-5). 

 

Particularmente no caso em questão, considero que Y. se encaixa neste 

contexto, pois já nos disse várias vezes que sofre tremendamente com seu ciúme, 

sabe que ele é infundado (pacientes com TOC têm crítica sobre a inadequação dos 

pensamentos, mas eles estão fora do controle da pessoa), pensa obsessivamente 

nisso boa parte do dia – chegando muitas vezes a impossibilitá-lo de trabalhar por 

falta de concentração - , e diz que o que pensa não condiz com o que sente: “Eu sei 

que ela não me trai, sei que não tem amante, mas na hora que sinto não consigo 

acreditar nisso, e é a emoção que predomina, não a razão. Sinto-me muito mal com 

isso, envergonhado, e até humilhado por estar admitindo aqui, mas é o que 

acontece.” (sic) 

 

Cabe citar aqui a definição de “obsessões” segundo o DSM IV, para que o 

leitor compreenda porque considero Y. como portador de um TOC com a 

predominância de pensamentos obsessivos de ciúme:  

 

(1) pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e 
persistentes que, em algum momento durante a perturbação, 
são experimentados como intrusivos e inadequados e causam 
acentuada ansiedade ou sofrimento. 
(2) Os pensamentos, impulsos ou imagens não são meras 
preocupações excessivas com problemas da vida real. 
(3) A pessoa tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, 
impulsos ou imagens, ou neutralizá-las com algum outro 
pensamento ou ação. 
(4) A pessoa reconhece que os pensamentos, impulsos ou 
imagens obsessivas são produto de sua própria mente (não 
impostos a partir de fora, como na inserção de pensamentos). 
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E mais, tanto no TOC quanto no ciúme patológico estão presentes a dúvida 

patológica com verificações repetidas e o medo da perda. 

 

Y. apresenta também traços de personalidade paranóide. Segundo Gabbard 

(1998, p.277), os pacientes paranóides geralmente são levados para o tratamento 

por outras pessoas que não suportam mais conviver com eles.  “Um cônjuge 

cansado de acusações de infidelidade pode usar a ameaça de divórcio para forçar o 

indivíduo paranóide a iniciar tratamento.” 

 

 Porém, mesmo quando iniciam o tratamento, não se convencem de que 

estão psiquiatricamente perturbados: “Os problemas apresentados giram em torno 

de como os outros o maltratam e traem.” (idem, p.277) 

 

 Y. já reconhece sua parte no problema, embora ainda não aceite o fato de 

necessitar da medicação, por não se considerar portador de um distúrbio 

psiquiátrico. O tratamento do ciúme patológico, assim como da paranóia, envolve 

necessariamente a psicoterapia acompanhada de medicamentos que aliviem os 

sintomas. A utilização de apenas um desses recursos torna quase que impossível 

uma melhora significativa. 

 

 O paciente paranóide está sempre alerta, não consegue relaxar, está sempre 

à procura de algo que confirme suas suspeitas de desconfiança. Ele já entra num 

relacionamento atento para qualquer deslize que a outra pessoa possa cometer, 

confirmando suas suspeitas. Essas pessoas também se caracterizam pela 

inflexibilidade frente a suas crenças, sendo um trabalho árduo fazê-las experimentar 

um outro ponto de vista. Sentimos isso muito forte com Y. quanto ao uso da 

medicação e seus efeitos  benéficos, que por mais que lhe passemos informações 

científicas e exemplos de que ela realmente poderia lhe fazer bem, ele ainda se 

recusa a tomá-la pelo mesmo motivo: diz não saber aonde ela vai atuar, o que vai 

mexer em sua cabeça, duvida da capacidade do remédio de atingir aquela área 

específica aonde o problema se manifesta, e assim por diante. 

 

Outra característica paranóide que percebo em Y. é seu julgamento 

prejudicado a respeito das percepções do ambiente. Não se distorce a realidade, 
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mas sim o significado desta, que é mal interpretado. Por ex: quando Y. vê Z. passando 

batom antes de ir ao trabalho, ele é incapaz de se colocar no lugar do “como se”, 

vivendo o “é isto” – ele não consegue dizer: “Sinto como se você estivesse se 

arrumando para encontrar um amante”, mas pensa: “Sei que você vai encontrar 

alguém com este batom, senão não o estaria usando”. E naquele momento, não há 

argumento que lhe faça pensar o contrário. 

 

Por fim, uma característica que está na essência da paranóia e também do 

ciúme, é a baixa auto-estima, que se reflete na necessidade de controlar os outros. 

“Bem no fundo, o paciente paranóide se sente inferior, fraco e ineficiente.” (ibidem, 

p.279). 

 

No próximo capítulo estarei abordando a questão da auto-estima, aspecto de 

fundamental importância para a compreensão da dinâmica do casal em questão. 

 

 

I.2  -  CIÚME E AUTO-ESTIMA 

 

 

“A chave da paz interior e da vida feliz é a auto-estima elevada, 
pois é ela que está por trás de todo relacionamento bem-
sucedido com os outros”. 

 

A auto estima do seu filho 

Dorothy Corkille Briggs 

 

 

Como já citei anteriormente, foram inúmeras as leituras para me aprofundar 

no ciúme patológico a fim de compreender o que levaria uma pessoa a desenvolvê-

lo, submetendo-se a tamanho sofrimento e levando o mesmo para o relacionamento 

conjugal. Sem exceções, todos os autores citam a baixa auto-estima como base 

para o aparecimento desse sentimento. 

 

O que vem a ser auto-estima? É o quanto uma pessoa gosta de si mesma, a 

maneira como se vê e se sente em relação a si própria. É seu juízo geral, seu 
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sentimento de auto-valia. “Na verdade, a auto-estima é a mola que impulsiona a 

criança para o êxito ou fracasso como ser humano”. Briggs (2000, p.5). 

 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, auto-estima é a 

“qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, 

conseqüentemente, confiança em seus atos e julgamentos”.  

 

No decorrer das sessões com Y. e Z., aprofundando as histórias das famílias 

de origem, chamou-me a atenção a maneira como Y. relatou sua relação com a 

figura materna, trazendo recordações doloridas e carregadas de ódio e culpa 

depositados na mãe pelo modo como esta o tratou na infância, adolescência e até a 

idade adulta (vide  sessões  2 e 3). Y. perdeu o pai vítima de atropelamento, ficando 

órfão aos dois anos de idade. Desde então sua mãe assumiu os três filhos, 

exercendo dupla função de pai e mãe. Porém, sempre demonstrando preferência 

por seus irmãos, fazendo questão de desqualificá-lo e criticá-lo  perante outras 

pessoas sempre que possível (sic).  “Não há dúvidas de que as palavras têm poder. 

Elas podem destruir ou fortalecer o auto-respeito”. Briggs (2000, p.15). 

 

 Isso fez com que, a partir de certo momento, não quisesse mais sair com ela, 

permanecendo isolado em casa enquanto os outros aproveitavam a companhia da 

mãe. Y. diz que sua mãe mostrava uma “maldade gratuita”(sic) com relação a ele, e 

que isso o marcou muito. 

 

Levando-se em conta que toda criança tem uma enorme necessidade de 

amar e se sentir amada, de ter seu valor reconhecido e confirmado pelos adultos 

para que possa crescer segura de si e de seu potencial, não é difícil imaginar o 

quanto Y. foi prejudicado por uma relação de péssima qualidade com a mãe, tendo 

só ela a quem recorrer, já que era órfão de pai. Segundo Briggs (idem, p.6), a auto-

estima “vem da qualidade das relações entre a criança e aqueles que desempenham 

papel significativo em sua vida”. 

 

Nos relatos de Y. ele se lembra do quanto foi ridicularizado por sua mãe, do 

quanto não podia expor suas opiniões porque era logo criticado, da dificuldade em 

expressar seus sentimentos mais genuínos – como a alegria -, por ser considerado 
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inadequado, entre outras coisas (volto a frisar a importância da leitura das sessões 

para a melhor visualização do exposto). Isso tudo me levou a acreditar que a relação 

entre os dois deveria ser perversa, por parte da mãe. Hirigoyen (2002, p.122) diz que  

 

“para desestabilizar o outro, basta:  
- zombar de suas convicções, de suas escolhas políticas, 
de seus gostos; 
- não lhe dirigir mais a palavra; 
- ridicularizá-lo publicamente; 
- denegri-lo diante dos outros; 
- privá-lo de toda possibilidade de expressar-se; 
- debochar de seus pontos fracos; 
- fazer alusões desabonadoras a seu respeito, sem nunca 
explicitá-las; 
- pôr em dúvida sua capacidade de avaliação e de decisão”. 

 

Assim, a autoconfiança do outro é abalada, fazendo-o duvidar de tudo o que 

pensa e sente, perdendo a noção da própria identidade. Víamos isso claramente em 

Y., no início do tratamento, aspecto este que está em processo de transformação no 

momento. 

 

O ciúme surge no momento em que nos sentimos “menos que” o outro. “Não 

importa se a desvantagem é real ou imaginária. O ciúme é real para a pessoa que o 

sente”. Briggs (2000, p.148). 

 

 Portanto, se ficamos fazendo comparações entre os filhos estaremos apenas 

reduzindo a auto-estima e motivando os sentimentos de inadequação. 

 

Como podemos perceber até agora, o ciúme está ligado à baixa auto-estima, 

assim como a formação desta encontra-se diretamente proporcional à maneira como 

a mãe lidou com a criança na primeira infância. Gabbard (1998, p.47) ao abordar as 

bases teóricas da psiquiatria dinâmica, cita vários autores que exaltaram a influência 

do ambiente inicial da criança em seu desenvolvimento emocional, normal ou 

patológico, dentre eles: Winnicott (1965), que criou o termo “mãe suficientemente 

boa” referindo-se aos “requisitos ambientais mínimos necessários à criança para 

seguir seu desenvolvimento normal”; 
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Balint (1979), que descreve a “falha básica” como sendo “causada por uma 

insuficiência materna em responder às necessidades básicas da criança”;  

 

e Fairbairn (1963) que 

 

 “via a etiologia das dificuldades de seus pacientes esquizóides 
não como uma frustração de suas pulsões, mas como uma 
incapacidade de suas mães de proporcionar experiências que 
reassegurassem serem verdadeiramente amados pelo que 
eram. Acreditava que as pulsões ou instintos não buscavam 
prazer, mas objetos. Todos esses pensadores foram marcados 
pelo fato de que uma teoria do déficit, bem como uma teoria do 
conflito, era necessária para um entendimento psicanalítico 
completo do ser humano”. 

 

Ferreira-Santos (1996, p.158) também considera  “indiscutível a importância 

da relação mãe-filho, desde os períodos pré-verbais do desenvolvimento infantil, 

para que o processo de integração estrutural da personalidade se realize”. 

 

 E mais adiante, acrescenta: 

 

 “Nos últimos anos, a maioria dos teóricos do comportamento 
humano, notadamente os dinamicistas, abandonou a idéia de a 
culpa ser a fonte de uma baixa auto-estima, e passou a 
acreditar mais no papel da privação na infância ou das 
dificuldades nas relações entre pais e filhos, formando-se 
assim um consenso de que a auto-estima bem estruturada 
provém da experiência de uma pessoa de ser positivamente 
reconhecida em conjunturas críticas da infância” (idem, p.165). 

 

É comum encontrarmos pais que dizem amar os filhos e aceitá-los do jeito 

que são, mas que nas atitudes demonstram o contrário, sentindo-se incomodados 

com eles e achando que deveriam ser diferentes. É como se dissessem o tempo 

todo para o filho: “Não seja assim, mas do jeito que eu gostaria que você fosse!”. 

Essa frase não chega a ser pronunciada verbalmente, mas é o que a criança sente. 

Conseqüentemente, ela cresce cheia de dúvidas com relação a si mesma, com uma 

personalidade capenga. Isso pode, posteriormente, ocasionar uma série de 

transtornos afetivos, em especial o ciúme. 

 



 30 

Um autor bastante importante no que diz respeito ao estudo dos vínculos e 

laços afetivos desde o nascimento, o psicanalista John Bowlby (1997, p.140) 

reafirma, por sua vez, a fundamental importância dos vínculos primeiros na formação 

da personalidade de uma pessoa. Diz que há dois conjuntos de influências sobre o 

funcionamento da personalidade: um deles refere-se às influências externas ou 

ambientais, que “diz respeito à presença ou ausência, parcial ou total, de uma figura 

de confiança, disposta e apta a fornecer o tipo de base segura necessária em cada 

fase do ciclo vital”. 

 

 O outro é o conjunto das influências internas ou organísmicas, que refere-se 

à capacidade ou não de um indivíduo para reconhecer quando uma pessoa é digna 

de confiança e está disposta a fornecer uma base, e, caso haja este 

reconhecimento, para colaborar com esta pessoa para que se inicie e mantenha 

uma relação mutuamente gratificante. 

 

Estas influências estão em constante interação, e em virtude disto, seja qual 

for o padrão primeiro a se estabelecer, é esse que tende a persistir. 

 

“Esta é uma das principais razões por que o padrão de 
relações familiares que uma pessoa experimenta durante a 
infância se reveste de uma importância tão decisiva para o 
desenvolvimento de sua personalidade” (idem, p.141). 

 

  Personalidades perturbadas, que não tiveram uma base segura para sua 

construção saudável, podem atingir diversos graus de perturbação e manifestar-se 

das mais variadas formas: apego ansioso, exigências excessivas ou muito intensas 

para a idade e para a situação, não-envolvimento indiferente ou independência 

desafiadora. 

  

Portanto, constatamos aqui a fundamental importância da qualidade do 

vínculo mãe-bebê/criança para o futuro bem estar do adulto, refletindo em suas 

relações afetivas em geral, profissionais, amorosas, enfim, em como o indivíduo vai 

se colocar no mundo, e com que intensidade o fará. 
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Para finalizar este capítulo, quero citar James Hollis, um analista junguiano 

que fala sobre a “passagem do meio” – nossos questionamentos sobre a vida em 

geral, nosso sentido existencial: O que sou? O que fiz até aqui? Para onde vou? O 

que quero fazer com minha vida? Sou feliz? – perguntas estas que muitos de nós 

nos fazemos ao atingir a faixa dos quarenta anos, considerada o meio da nossa 

jornada aqui na Terra...  

 

Z. e Y. encontram-se nesta fase, trazendo para a terapia todo um 

questionamento da relação atual, assim como da vida particular de cada um, 

querendo encontrar uma maneira mais saudável de viver, tanto individualmente 

quanto como casal. Ao nos depararmos com a história de Y. que não teve uma 

figura materna adequada e saudável, deixando-lhe marcas de vivências difíceis e 

sofridas na infância, podemos ser levados a pensar que não dá mais para recuperar 

nada de bom, culpando sua mãe por tudo o que ele sofre hoje. E o mesmo podemos 

falar a respeito de Z., com sua falta de modelo feminino a seguir, que hoje sofre com 

as conseqüências de sua dificuldade em sentir-se feminina. 

 

Hollis (1995, p.99) nos devolve a responsabilidade por nossa própria vida e o 

sentido que daremos a ela, caso queiramos atribuir aos outros tal responsabilidade: 

 

 “Muitos de nós tivemos pais feridos que não foram capazes de 
satisfazer nossas necessidades de carinho ou poder. É 
essencial examinar a história pessoal durante a passagem do 
meio. Já ouvi comentários de que a psicoterapia nada mais é 
do que culparmos nossos pais por se deixarem ferir e por 
serem capazes de nos ferir. O principal crime é 
permanecermos inconscientes, um crime que não podemos 
nos permitir cometer. Onde quer que encontremos feridas e 
falhas em nossa história, é exatamente o lugar onde somos 
obrigados a servir de pais para nós mesmos”. 

 

Assim, temos como tarefa viver mais plenamente, ainda que não tenhamos 

tido o apoio que esperávamos nos primeiros anos de vida. Não conseguiremos 

crescer enquanto não conseguirmos ver nossos pais como outros adultos – 

essenciais para nossa biografia particular - , talvez feridos, mas acima de tudo 

simplesmente como outras pessoas que, como nós, também cometeram erros e 

acertos, e podem ou não ter assumido a grandeza da própria jornada.  “Certamente 
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temos a nossa jornada pessoal, e ela é suficientemente grande para nos levar além 

da nossa história pessoal em direção ao nosso pleno potencial.” (idem, p. 100). 

 

I.3 - A COMPLEMENTARIDADE NA ESCOLHA DO CÔNJUGE. 

 

“Quanto à escolha do cônjuge, o que habitualmente ocorre é a 
percepção de motivos superficiais, conscientes: daqueles que 
ficam na face externa de uma verdade composta de muitas 
camadas que se superpõem, se ocultam e se protegem umas 
às outras. É uma questão complexa.” 

“A Escolha do Cônjuge” 

Iara L. Camaratta Anton 

 

 

O leitor deve estar me questionando, afinal, se este trabalho refere-se ao 

estudo de um casal ou a apenas um dos seus membros. Sim, aqui abordarei o casal, 

mas achei de grande importância falar detalhadamente sobre o ciúme antes, pois foi 

a partir dele que tudo começou: Z. procurou a terapia de casal por não suportar mais 

o ciúme de Y., e eu escolhi fazer este trabalho porque, além de querer entender 

melhor o mecanismo do ciúme, queria também compreender como uma pessoa 

consegue viver ao lado de outra tanto tempo submetendo-se a tamanho sofrimento e 

privações, por mais que impere o amor, não tendo tomado nenhuma atitude mais 

drástica antes (afinal, já são onze anos juntos!).                 

 

Acredito piamente que nessa vida nada acontece por acaso. Se nos fosse 

possível conhecer os motivos mais íntimos das escolhas das pessoas por seus 

parceiros, certamente poderíamos nos surpreender com a sabedoria do 

inconsciente... “Não há parceria que se forme sem uma intenção individual, 

profundamente arraigada e de grandes efeitos, ainda que parcial ou totalmente 

desconhecida para ambos os envolvidos” (Anton, 2000, p.21). 

 

 Em uma citação mais recente, Anton (2002, p.243) volta a falar das escolhas: 
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“Ao pensarmos em escolhas de parceiros, devemos reconhecer 
que esta acontece a serviço de profundas afinidades, mesmo 
que na superfície manifestem-se os opostos. Necessidades 
secretas são sutilmente comunicadas. Acordos são 
estabelecidos. Artifícios passam a ser empregados, reforçando 
a fidelidade aos papéis e às funções previamente combinados.” 

 
 

Partindo daí, em nossos atendimentos procurávamos encontrar os motivos 

inconscientes da escolha de Z. por Y. e vice-versa.  

 

Maria Luiza Puglisi Munhóz (s/data) em seu texto “Razões de Escolhas dos 

Parceiros Conjugais”, não publicado, descreve o “fenômeno de chave e fechadura”. 

Segundo este os casais se atraem por um objetivo em comum: o de criar condições 

para satisfazer os desejos comuns aos dois, assim como a possibilidade de 

solucionar conflitos semelhantes, complementares ou que se interseccionam. Assim, 

os iguais se atraem ao buscar um encaixe na complementaridade, o que não exclui, 

também, a existência de união entre os contrários. 

 

Willi (1978, p.47) fala da “personalidade de interação” referindo-se àqueles 

cônjuges que se tornam muito parecidos após o casamento, fruto da convivência e 

experiências diárias entre os parceiros, resultante do processo de adaptação do 

casal. Neste caso, forma-se uma personalidade distinta daquela que cada um 

possuía antes de se casar. 

 

Bowen (1978, p.47) afirma que as pessoas procuram companheiros que 

tenham atingido o mesmo grau de “diferenciação do self”, e explica que isto tem a 

ver com o quanto cada indivíduo tem controle sobre seus pensamentos (intelecto) e 

sentimentos (emocional), assumindo-os como próprios, escolhendo suas ações e 

podendo se responsabilizar por elas. Ou seja, o indivíduo consegue ter 

internalizados os aspectos familiares que coexistem com aqueles individuais e 

relacionais, podendo assim escolher seus caminhos de acordo com o que acredita, 

não se deixando interferir tanto pela família de origem. A pessoa com uma boa 

diferenciação de self sente-se pertencendo a uma família, podendo estar, ao mesmo 

tempo, separada do meio familiar.  
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Elkaim (1989, p.52) fala sobre as terapias de casal, abordando o que está por 

trás de cada membro do sistema conjugal que procura ajuda, desvendando aspectos 

muito interessantes a esse respeito. Um dos grandes problemas que os casais 

enfrentam é a transposição dos conflitos individuais para a vida conjugal. A isso 

Elkaim dá o nome de “duplo vínculo recíproco”, onde marido e mulher coexistem 

numa justaposição de conflitos pessoais não elaborados. 

 

De acordo com Munhoz (2001, p.52) o conceito de duplo vínculo é descrito 

como uma situação de relação intensa, onde um indivíduo emite dois tipos de 

mensagens, uma contradizendo a outra; como o conteúdo da mensagem é de 

grande importância para quem a recebe, este precisa respondê-la da melhor forma 

possível, mas encontra-se numa situação sem saída, pois ao detectar as duas 

mensagens opostas, não sabe a qual responder. 

 

Existe uma comunicação entre os casais através de conteúdos implícitos e 

explícitos. Elkaim  (idem, p.52) denomina de “Programa Oficial” (P.O.) a demanda 

explícita de cada membro do casal, e de “Mapa de Mundo” (M.M.) ao mapa 

construído a partir das histórias e vivências pessoais de cada um, que revestem de 

significados experiências do presente – ou seja, conteúdos implícitos. 

 

Bom seria se ambos, tanto o P.O. quanto o M.M. dissessem a mesma coisa, 

que não entrassem em contradição. Mas é aí que muitos casais se perdem, se 

complicam, sem ter a consciência do que está acontecendo com a relação. 

 

No casal em questão, o P.O de Z. diz: “Quero poder passar batom e vestir 

saia para trabalhar, sem que Y. fique achando que vou me encontrar com um 

amante”. 

Já o seu M.M. diz: “Não quero usar batom, nunca gostei de me vestir com 

roupas mais femininas porque me acho ‘fantasiada de mulher’”. 

 

Portanto, vemos aqui uma grande contradição, onde o que se sente não 

condiz com o que se fala. 
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P.O de Y.: “Sei que Z. me ama pelo que sou, assim como sei que ela é uma 

esposa fiel e confiável”. 

 

M.M. de Y.: “Só posso ser rejeitado e me sentir inseguro, posto que não valho 

nada, não faço nada direito, não tenho trato social; todo ser humano , por natureza, 

é infiel”. 

 

Observamos aqui que ambos trazem para a relação conflitos pessoais muito 

antigos, não elaborados, os quais acabam por influenciar as atitudes e sentimentos 

do presente, distorcendo e atrapalhando a comunicação do casal. Anton (2002, 

p.247-248) fala de uma maneira muito assertiva sobre estes conflitos: 

 

“A questão dos conflitos, conscientes e inconscientes, é básica. 
Resolvê-los significa fazer escolhas e fazer renúncias, arcar 
com as conseqüências dos ganhos e das perdas, tolerar 
frustrações e assumir responsabilidades. Pressupõe e exige 
maturidade e saúde. Torna a vida mais fácil, ao nível individual 
e ao nível de convivência. 
Seu oposto é verdadeiro. A incapacidade de resolver conflitos 
pode levar à preferência por parceiros complementares, nas 
quais um se estabelece em uma ponta e outro em seu extremo 
oposto, ambos dramatizando o lado oculto do parceiro.” 

 

Há situações onde o conflito é exteriorizado, podendo levar a discussões 

esclarecedoras que tragam, por sua vez, soluções positivas. Mas o que geralmente 

tende a acontecer são as brigas intermináveis, onde o elo jamais se rompe, já que 

um funciona como depositário das partes do outro, como conseqüência da projeção. 

Para esses parceiros é bem mais fácil enfrentarem as brigas que ocorrem entre 

ambos do que olharem para si e se darem conta do que acontece dentro de cada 

um. Afinal, costuma ser menos trabalhoso olhar para fora e criticar o outro do que 

voltarmos o olhar para nossas próprias falhas, reconhecendo nossa 

responsabilidade no problema e tentando resolvê-lo. 

 

Isto faz todo o sentido. Grande parte das pessoas que possuem muitos 

conflitos internos acabam por unir-se a outras que também os têm. Assim, estão em 

condições semelhantes, e um não pode cobrar do outro grandes crescimentos 

porque cada um não se dá conta dos próprios problemas, quanto mais do outro. Mas 



 36 

também existem parcerias saudáveis, quando um consegue crescer através dos 

exemplos do cônjuge, de discussões com este que acabam por fazê-lo enxergar 

outros pontos de vista, e, conseqüentemente, desenvolver-se. 

 

Trazendo nosso casal em questão: como poderia Z. não complementar e 

enfrentar as desconfianças de Y. sem se deixar levar por elas, se ela mesma nunca 

se sentiu “mulher”? Y. não queria que ela se arrumasse para trabalhar; caso 

houvesse uma demora maior na frente do espelho – um batom, um vestido novo – 

tudo era motivo de desconfianças. Assim, para evitar as brigas constantes, Z. 

acabou por não se arrumar mais, chegando até numa ocasião a ser confundida com 

um “office boy” esperando o ônibus (como vimos na sessão 4). Mas o fato é que 

isso, de certa forma, lhe era cômodo, pois não tinha que entrar em contato com uma 

dificuldade sua que vem desde os tempos de menina, quando era confundida com 

meninos. Z. questiona-se sobre sua identidade sexual, e assumir uma postura mais 

feminina seria fazê-la entrar em contato com algo ainda bastante desconhecido, que 

não a deixa nem um pouco à vontade. Esta é uma tarefa para sua psicoterapia 

individual, onde poderá aprofundar-se oportunamente. 

 

Desta forma, Z. complementa a postura ciumenta de Y., deixando-se levar por 

ele. Por sua vez, Y., ao ser correspondido no que pede, soma argumentos que 

alimentam suas desconfianças: “Quem não deve não teme”; então, se Z. evita 

caprichar nas vestimentas é porque não quer dar a perceber que está se arrumando 

para outro. E assim vai, num círculo vicioso que só poderá ser quebrado quando 

deixar de ser complementado. 

 

A este movimento Sluzki (1989, p.82) dá o nome de “pautas interativas auto-

perpetuantes”, onde um alimenta o outro em seu comportamento, podendo 

transformar o ciúme numa profecia auto-cumpridora, que só acabará no momento 

em que a relação se destruir – por atingir níveis insuportáveis -, ou com a 

intervenção de terceiros. 

 

Sluzki (idem, p.81) considera o ciúme como sendo uma maneira de falar e 

pensar acerca de processos interpessoais. Ele poderia ser discutido como uma 

história construída conjuntamente pelo casal (ou pelas pessoas envolvidas) num 
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contexto de transgressões pessoais e relacionais. Ou seja, o autor vê o ciúme como 

uma questão sistêmica, como manifestação de algo coletivo, um drama interpessoal 

co-dirigido e co-atuado por dois ou mais personagens. Assim, tira o peso colocado 

em cima de uma só pessoa, o ciumento, como sendo responsável por todo o seu 

desenvolvimento. 

 

Por fim, Sluzki (ibidem, p.87) afirma que os personagens que participam de 

uma narrativa de ciúme se apercebem como totalmente envolvidos pela trama, ainda 

quando, sem o saber, são também co-autores. Uma intervenção terapêutica pode 

ajudá-los a descobrir narrativas alternativas, tramas e cenários diferentes que lhes 

permitam sentir-se como autores de suas próprias vidas. 

 

Corroborando com a idéia de Sluzki sobre a necessidade de uma intervenção 

de terceiros – ou seja, um terapeuta – para ajudar o casal a se entender, Minuchin & 

Fishman (1990, p.187) se encarregaram de nos clarear as funções do terapeuta 

diante de uma família (ou casal) que nos procura com uma determinada queixa. Os 

autores falam sobre a verdade de cada um, ou seja, que cada pessoa, ao expor sua 

visão do problema, está correta em sua vivência, defendendo sua realidade.  

 

“Não obstante, várias outras possibilidades existem na unidade mais ampla”. 

 

Nós, terapeutas, devemos olhar para cada uma das impressões particulares e 

também para algo maior, para o todo, a fim de devolvermos para as pessoas que 

estão ali um outro modo de olhar as coisas, enxergando as partes como 

pertencendo a um todo. Para facilitar esse modo de conhecimento, o terapeuta deve 

seguir três passos com a família:  

 

“Primeiro, o terapeuta desafia o problema – a certeza da família de que há um 

paciente identificado” (idem, p.187). 

 

No casal em questão, isso equivaleria a considerarmos “Y” como o paciente 

identificado, já que Z. o traz como responsável pelos conflitos que os estão levando 

a tantas brigas.  “Segundo, o terapeuta desafia a noção linear de que um membro da 
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família está controlando o sistema, quando na verdade cada um dos membros serve 

de contexto aos demais.” (ibidem, p.187). 

 

Aqui mostramos para Z. o quanto ela complementa Y.  em seu ciúme, através 

das suas atitudes como não se arrumar, não usar saias para trabalhar, não passar 

batom, não sair com as amigas... Ou seja, ela cria todo um contexto que alimenta o 

ciúme de Y, e esta também não deixa de ser uma forma de controlar as reações 

dele. “Terceiro, o terapeuta desafia o modo em que a família pontua os eventos, 

introduzindo um marco temporal maior, que ensina aos membros da família a verem 

seu comportamento como parte de um todo mais amplo”. (op.sit., p.187). 

 

Finalmente, conseguimos fazer com que cada cônjuge se aprofundasse em 

suas histórias pessoais, entendendo as origens de seus comportamentos, ou seja, 

todo um contexto bem mais amplo que contribuiu para que fossem da maneira que 

são hoje: Z., com sua complicada relação com a mãe que não lhe passou um 

modelo feminino saudável, assim como um pai ciumento que lhe cerceou 

comportamentos que pudessem chamar a atenção dos homens para seu corpo de 

mulher (não podia usar saia curta e nem calça comprida justa, porque esta “realçava 

as curvas”); e Y., que traz uma história bastante traumática onde perde o pai cedo e 

convive com uma mãe que o rejeita e desconfirma o tempo todo. Desta maneira, os 

dois começam a compreender porque se escolheram, o que buscam no parceiro e 

porque dependem tanto emocionalmente um do outro. Esse é um novo modo de 

encarar os problemas do relacionamento. 

 

Fritjof Capra (1990, p.185) também estudou sobre esse conflito do eu como 

unidade e do eu como parte de um todo, e afirma existir complementaridade de 

opostos. Ele assinala que 

 

“a relatividade e a relação polar de todos os opostos não 
designam mais que dois lados da mesma realidade: posto que 
todos os opostos são interdependentes, seu conflito nunca 
pode trazer como resultado a vitória total de um dos pólos, 
senão, que sempre será a manifestação da ação recíproca 
entre os dois”. 

 



 39 

Desse modo, é perda de tempo e energia nos atermos a esse tipo de conflito 

entre a idéia do indivíduo como si mesmo e do indivíduo como parte de um todo, 

pois um está diretamente ligado e é conseqüência do outro, são interdependentes. 

Y. e Z., a partir do momento em que casaram, passaram a influenciar diretamente o 

comportamento um do outro de acordo com suas atitudes, assim como acontece 

com qualquer casal, ou com qualquer pessoa que conviva diretamente com outra. 

Nós, seres humanos, não conseguimos viver isolados dos outros, dependemos de 

uma família da qual fazemos parte, que por sua vez pertence a uma sociedade, a 

qual está inserida numa cidade, e assim por diante. Respeitando cada nível, 

podemos perceber que o comportamento de uns interfere ou pode determinar certos 

comportamentos de outros. É a noção do sistêmico, onde tudo está interligado de 

alguma forma. 

 

O desconhecimento do que acontece dentro de cada indivíduo leva-o a 

pensar que tudo o que acontece, seja de bem ou de mal, é por culpa de fatores 

externos, diminuindo ou até retirando por completo sua responsabilidade, sua 

construção pessoal. 

 

 “Assim, o homem deixa de ser, aparentemente, o sujeito de 
sua história e se coloca no papel de um fantoche, em mãos de 
um destino pré-determinado ou de um meio extremamente 
poderoso. Ele ignora que sua falta de forças no sentido de se 
conduzir segundo aquilo que conscientemente almeja deve-se 
ao excesso de forças que operam em sentido contrário e, sem 
que ele o saiba, dentro dele.” (Anton, 2000, p.36). 

 

Nos relacionamentos humanos nada se faz de graça. Por mais que as 

pessoas tentem mascarar que esperam um retorno em benefício próprio ele sempre 

existe, mesmo que inconscientemente, sem que tenhamos a mínima noção do que 

acontece dentro de nós que nos leve a determinadas escolhas. Desse modo, um 

grande prazer pode ser trocado por outro aparentemente menor, mas que resulta em 

maior nível de segurança. Por exemplo: um homem pode escolher como parceira 

uma mulher que não lhe provoque ansiedade a partir de seu apelo sexual, que seja 

inexpressiva e nada sedutora, não desafiando tanto sua insegurança interna e baixa 

auto-estima. Já uma mulher pode preferir um homem autoritário e sufocante, que a 

prive de sua liberdade e autonomia, mas que a faça sentir justificada em sua vida 
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pacata, sem iniciativas, acomodada. “Por mais que haja queixas, o eleito preenche 

as condições dele esperadas e fornece um tipo especial de prazer e/ou segurança” 

(idem, p.37). 

 

Virgínia Satir (1995, p.34) também se refere a essa escolha “conveniente”, 

vamos dizer, de um cônjuge pelo outro. Inconscientemente, no contexto do casal 

cada um dos membros contribui para que o outro consiga fazer o que estiver 

fazendo: 

 

“Esse diálogo interno destrutivo muitas vezes se traduz em 
conflitos de casal que não passam de transações defensivas 
ligadas ao baixo nível de auto-estima. Individualmente, esse 
comportamento é concebido como uma traição, uma vez que o 
contrato implícito era que cada um deles ia ser o que o outro 
queria que fosse”. 

 

Para que uma mudança num relacionamento ocorra, necessariamente este 

passará por uma crise de adaptação. Porém, esta crise assusta, e muitos casais não 

conseguem passar por ela permanecendo juntos depois, numa outra dinâmica de 

relação. Isso implica num crescimento interior de ambos, num aprofundamento 

individual com resolução de conflitos para que haja a devida reestruturação do 

casamento. Às vezes chega-se à conclusão de que realmente a escolha foi 

equivocada, não dando para persistir no erro por mais tempo. Em outros casos os 

cônjuges passam a se conhecer de verdade e gostam do que descobrem, 

fortalecendo definitivamente o casamento. Mas é sempre um risco, e nem todos 

estão dispostos a corrê-lo. 

 

A mudança do casal implica na modificação dos dois, pois é praticamente 

impossível que apenas um se modifique sem alterar o equilíbrio da parceria. É 

comum haver resistência por parte de um deles, já que desestabilizar o sistema de 

relações conhecido exigirá renúncia e novas adaptações, cujo resultado é 

desconhecido. “A mudança de uma parte só é viável se o todo ao qual esta parte 

pertence estiver de acordo e sair beneficiado” (Anton,2000, p.83). 
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Jung (1925, p.72) já falava, em sua época, das escolhas de parcerias 

baseadas em fatores inconscientes que interferem definitivamente nos resultados: 

 

 “As motivações inconscientes possuem uma natureza pessoal 
e geral. Em primeiro lugar, existem os motivos oriundos da 
influência dos pais. O relacionamento do rapaz com a mãe, e o 
da moça com o pai, é o fator determinante neste caso. É a 
força do vínculo com os pais que influencia inconscientemente 
a escolha do marido ou da mulher, quer positiva quer 
negativamente.(...) Enquanto uma semelhança positiva ou 
negativa com os pais for o fator decisório numa escolha 
amorosa, a libertação da imago dos pais e, portanto, da 
infância, não está completa”. 

 

Pensando em Y. e Z.: desde a primeira namorada de Y., quando ele contou 

para a mãe que estava apaixonado, esta foi logo dizendo que ela poderia traí-lo, 

para que tomasse cuidado (vide sessão 3). Ou seja: sua mãe, ao invés de ficar 

contente com a felicidade do filho e com o fato dele estar expondo seus sentimentos 

para ela, foi logo achando um ponto para amedrontá-lo e deixá-lo desconfiado, 

duvidando da fidelidade da namorada. Tal desconfiança o acompanha até hoje. Z., 

por sua vez, tinha um pai ciumento, que não a deixava usar saias curtas – enquanto 

todas as outras meninas da mesma idade usavam – nem calças compridas, pois 

estas “marcavam as formas” (como vemos na sessão 5). Ele também ignorou dois 

meses de namoro de Z., durante umas férias, mesmo vendo que o rapaz estava 

todos os dias em sua casa... Assim como sua mãe não lhe deu a menor atenção por 

ocasião da menarca, negando o feminino ao referir-se à porca no cio como tendo “se 

machucado num arame farpado” (idem, sessão 5). Este feminino vem sendo negado 

até hoje. 

 

Portanto, influências dos pais em nossa vida sempre estão presentes. 

 

“Dizer-se que ‘quem casa, casa com a família e não apenas 
com o parceiro’ é um fato, pois a família vai sempre junto, 
tomando parte ativa numa bagagem secreta, da qual ninguém 
consegue, jamais, se desfazer, nem mesmo quando ocorre um 
rompimento no plano formal ou um radical afastamento no 
plano físico, geográfico” (Anton, 2000, p.88). 
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O que nós podemos – e devemos – fazer, é rever os conteúdos da bagagem 

recebida reorganizando-o, aproveitando o que há de bom e resignificando aquilo 

que, num primeiro momento, pode parecer imprestável. Podemos transformar os 

erros cometidos em atuais acertos. Como diz Anton (idem, p.88): “Esse é um dos 

objetivos de qualquer ajuda terapêutica: aproveitar recursos, reaproveitar restos, 

tornar o que se tem suficientemente prático, funcional, belo e gratificante”. 

 

E aqui nos damos conta da influência transgeracional em nossas escolhas. 

Repetimos histórias sem ter consciência de o estarmos fazendo, gerações e 

gerações sofrem por problemas semelhantes pelo fato de não terem transformado 

histórias do passado em aprendizado para o presente. Somos fruto do que vivemos 

no passado, do que nossos pais viveram, nossos avós...  “Passado significa história. 

E história é algo que implica, necessariamente, continuidade. Ou seja, em presente 

e em futuro. Naquilo que se é e naquilo que se virá a ser” (ibidem, p.100). 

 

Cukier (1998, p.27) chama atenção para o fato de só agora, com o 

aparecimento das terapias sistêmicas, podermos reconhecer a complexa teia das 

relações intra-familiares, e nomeia de “contágio psicológico” a  “passagem de 

geração a geração, de carências fundamentais nas relações de dependência básica, 

que acabam por impregnar toda a capacidade de relacionamento humano do 

indivíduo”. 

 

Y. carrega consigo a dificuldade de relação afetiva com suas filhas, 

queixando-se do distanciamento que ele mesmo colocou na relação com elas. 

Condena a mãe por não ter lhe dado afeto, por só saber lhe dirigir a palavra para 

criticá-lo, mas ele próprio já se flagrou fazendo o mesmo com as filhas. O 

comportamento criticado é o adotado por ele em seu papel de pai, e também no de 

esposo, quando duvida da fidelidade de Z.  Podemos considerá-lo “contagiado 

psicologicamente” pela mãe. Para que ele interrompesse esse contágio, evitando 

reproduzi-lo em mais uma geração, seria necessário que aprendesse a demonstrar 

afetos, que a partir de seus recursos internos desenvolvesse outros que o 

permitissem relacionar-se verdadeiramente com as pessoas, sem medo de se 

entregar. Afinal, Y. não consegue sentir-se livre para amar qualquer pessoa, seja a 

esposa, sejam as filhas, e sofre muito por isso. Esse aprendizado só será possível a 
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partir do momento que ele se conscientizar da importância de um aprofundamento 

em seu processo psicoterapêutico individual – o que não acreditamos que esteja 

acontecendo ainda. 

 

Convido o leitor, neste momento, a fazer parte imaginariamente dos nossos 

atendimentos, assim como compartilhar minhas considerações a respeito das 

sessões – um trabalho que sempre foi bastante envolvente e gratificante -, através 

da leitura das sessões e das respectivas análises. 
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PARTE II – UNINDO TEORIA E PRÁTICA 
 
 
 
II.1 - ESCLARECIMENTO SOBRE O PROCEDIMENTO 
 
 
 

Quando optamos por fazer um trabalho de conclusão de curso (TCC) 

baseados num estudo de caso, ou seja, em um atendimento que estamos realizando 

(ou já concluído), temos como regra no curso de Terapia Familiar da UNIFESP a 

obrigatoriedade da transcrição de cinco sessões “ipsis literis” que constarão no 

trabalho, as quais deverão ser analisadas e conter dados que ilustrem – ou 

justifiquem – a teoria empregada. 

 

Seguem-se as cinco sessões com suas respectivas análises, além de mais 

uma que contém trechos bastante complementares às outras e alguns dados novos 

importantes, mas que não será analisada por inteiro para não estender demais o 

trabalho. 

 

Para melhor visualização do que virá a seguir, faço aqui um pequeno resumo 

do conteúdo das sessões:  

 

- SESSÃO 1 (12/03/02) – É a primeira sessão do atendimento do casal, 

onde ouvimos os dois e tiramos a queixa inicial: Z. queixa-se do ciúme exagerado 

e insuportável de Y, que está ameaçando o casamento. 

 

- SESSÃO 2 (21/05/02) – Sessão onde Y. traz fotos significativas de sua 

vida e através delas conhecemos fatos marcantes, em especial sua péssima 

relação com a mãe. Y. e Z. falam de suas relações com as filhas. 

 

- SESSÃO 3 (18/06/02) – Dramatização com a concretização do ciúme 

de Y, surgindo novamente situações sofridas com a mãe; psicodrama interno de 

Y.; aparecimento do suposto “pontapé inicial” do ciúme; Z. se dá conta do quanto 

está ausente do processo terapêutico, deixando que apenas Y. se exponha. 
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- SESSÃO 4 (15/10/02) – Z. assume outra postura, mergulhando 

finalmente para dentro de si, questionando-se sobre sua identidade sexual. 

Ambos reconhecem que Y. não tem total responsabilidade pelo fato de Z. não 

mostrar-se mais feminina. 

 

- SESSÃO 5 (18/03/03) – Sessão parcialmente analisada, juntamente 

com a anterior, trazendo dados importantes da história de Z. com a mãe, sua 

dificuldade em relacionar-se com os pais e em vivenciar o lado “feminino”; Y. 

reconhece em Z. seu lado “passivo”, desanimado; Y. dá-se conta da projeção do 

ciúme em Z.  Dramatização das três fases da terapia. 

 

- SESSÃO 6 (10/12/02) – Dramatização do “terceiro imaginário” da 

relação; aparecimento das divisões internas de Y.; auto-imagem de Y. muito 

negativa – demonstra desejo de mudar; questionamento sobre sua capacidade 

de amar. 
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II.2 - SESSÃO 1 (12/03/02) 

 

(Obs: esta sessão foi prejudicada na transcrição por problemas na fita, em 

vários momentos. Mesmo assim considerei de grande importância incluí-la por ser a 

primeira, e conter dados importantes sobre a queixa inicial ) 

 

Damos as boas vindas, explicamos  como funcionará o tratamento e as regras 

gerais da clínica. Após isso, perguntamos o motivo da procura por terapia de casal.  

 

Y. inicia logo falando sobre seu ciúme exagerado, que o atrapalha em tempo integral 

e está pondo em risco seu casamento. 

 

Y. (...) Agora, se eu sair daqui e começar a conversar com ela, posso achar que 

há uma trama de traição. 

 

T2. E você acha que isso foge ao seu controle? 

 

Y. Foge, eu passo muito tempo pensando nisso (...) 

 

T. Como vocês se conheceram? 

 

Z. A gente está junto há dez anos. Uma amiga minha mudou pra outro lugar, veio 

passar uns dias em São Paulo e me convidou pra ir lá na casa dela. Aí a gente se 

conheceu. Ele estava com outra pessoa, a segunda mulher, eu sou a terceira. Um 

dia a gente se encontrou na rua e conversou muito, ele contou que tinha duas filhas, 

e tal (...), depois eu pensei que na hora que eu tomasse a decisão de ficar ou não 

ficar com ele eu diria que tinha outra pessoa. Eu achei que não era o caso de dizer: 

“Olha, tem outra pessoa que eu to interessada, mas eu não sei, e tal...” Isso durou 

pouco tempo, nem fiquei com essa pessoa, só saí algumas vezes pra tomar cerveja, 

não foi nada demais. Aí, um dia eu cheguei em casa e ele ( o Y) estava lá; ele tinha 

a chave que eu tinha dado, eu morava sozinha na época. Ele tinha tomado uma 

garrafa de não sei o que, e tinha feito um bilhete que perguntava aonde eu estava... 

Aí eu falei...nem sei, porque a gente esquece, mas eu tenho pra mim que eu disse 
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que tinha saído com outra pessoa e que naquele dia eu tinha decidido que não ia 

mais sair, que ia ficar com ele. Ele disse que eu só falei pra ele depois. Foi na hora, 

ou daí a algumas horas, porque foi uma coisa tão inesperada pra mim... Não vi um 

fundamento pra isso, mas acho que (...) tem algo interior que passa por cima disso. 

Porque aí é assim: Olha, acabou, não existe nada e ponto final, eu estou com você e 

quero ficar com você, e tal. Mas aí pronto! Ele nunca se convenceu disso! 

 

T2. Você acha que esse fato marcou o início do ciúme na relação ? 

 

Z. Eu acho que isso desencadeou, mas não justifica essa coisa nove anos 

depois. 

 

T. Sempre teve, nunca parou? 

 

Z. Sempre, sempre, sempre... 

 

T. Vocês não têm filhos em comum? 

Z. Não. (...) eu sou uma pessoa naturalmente de mau humor. Eu dizia: hoje eu to 

num mau humor danado, entendeu? Mas não acho que eu tenha, mesmo hoje, 

dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Às vezes ele fica chateado 

porque acha que eu atribuo essa situação a ele, e eu atribuo mesmo! Porque eu 

acho que se ele não tivesse esse ciúme que eu considero uma coisa patológica, 

mesmo, a gente ia viver muito bem, porque eu gosto dele, e ele gosta muito de mim, 

eu sei. Têm momentos bons, sabe? Então eu acho isso. Eu insisti pra ele fazer um 

tratamento psiquiátrico, sei lá, qualquer coisa, e ainda hoje – pode ser que vocês me 

convençam do contrário – eu to convencida de que isso é um distúrbio que você 

trata com remédios, e com terapia também, o que é importante. Mas acho que o 

remédio tem uma função aí, não sei o que é e o que não é, mas acho que existe um 

troço patológico. Não sei se vocês viram um filme que se chama “O inferno do 

ciúme”, qualquer coisa assim. Acho que é bem aquilo! Eu fui deixando de usar uma 

roupa, fui deixando de usar perfume – porque aí o perfume, além de “eu to pondo 

perfume pra encontrar fulano”, ele “dá dor de cabeça”, entendeu? E assim fui 

deixando de sair, eu não saio sozinha. Saí na sexta-feira, não fui trabalhar e aí fui na 

Kalunga, e outros lugares. Mas isso acabou, eu não fico sozinha e sinto falta disso. 
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Eu fico com minha filha, vamos ao supermercado – uma coisa que eu acho boa – e 

nada mais. Às vezes no trabalho o pessoal me convida pra tomar uma cerveja mas 

eu não vou, porque acho que ele não vai gostar. Então eu vou deixando de fazer... 

igual àquela mulher do filme que no final não saía do hotel, mas era amante do 

garçom, entendeu? É isso que eu sinto! (está chorando) 

 

T. Y., como você vai se sentindo ao ouvir tudo o que a Z. está dizendo? 

 

Y. (....) – fala da tentativa de iniciar a medicação com uma psiquiatra há um ano, 

mas não se deu bem; diz que fizeram triagem na psiquiatria da UNIFESP, cada um 

individualmente, e foram encaminhados para a terapia de casal. 

 

T2. (...) Fale um pouco mais dessas situações que acontecem e incomodam a Z. 

 

Y. Eu faço cara feia, não falo, essas coisas, assim. É raro eu chegar e cobrar. 

 

Z. É lógico, é uma coisa que está no ar! Parece um silêncio ensurdecedor, sabe, 

uma impressão assim... É como se diz que se acender um fósforo vai explodir! Às 

vezes eu tenho vontade de fingir que eu to sozinha... que fui embora. (...) acho que 

tudo tem limite, porque tenho que gostar de mim também! Não sei se eu puser numa 

balança o que é melhor ou pior pra mim, eu não sei: se é viver com a pessoa que 

gosta de mim e de quem eu gosto nesse inferno, ou se vou viver sozinha. Você me 

perguntou como eu reajo ao comportamento dele? Eu finjo, quero fingir que estou 

sozinha, penso que vai melhorar... 

 

T2. Você não chega a questioná-lo sobre o que está acontecendo? 

 

Z. Eu pergunto, mas fico com raiva (...); ...foi assim, dele não procurar um 

tratamento que eu acho que ele deveria procurar, eu o responsabilizo muito por essa 

coisa: eu to nessa porcaria dessa situação porque ele não se mexe! (...) 

 

T2. (...) acho que tem algum ganho aí, porque você está há nove anos nessa 

situação... 
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Z. (...) não sei (...) eu não quero que ela exista. 

 

T. O que vocês fazem de coisas boas juntos? Tirando o ciúme – se você 

conseguisse tirá-lo da sua vida – o que fica? 

 

Z. (...)  Y. Ela me ajuda muito, é um prazer discutir os problemas da tradução, que é 

uma coisa muito interessante – eu faço tradução dos assuntos mais diversos: 

psicologia, história (...), a gente conversa muito, já fizemos trabalhos juntos... 

 

Z. Eu leio todas as coisas que ele traduz. Às vezes você vai escrevendo e esquece 

uma letra, erra uma concordância, ou até interpreta um troço errado. Então eu falo: 

“não seria tal coisa...”, “não gostei muito disso...”, ou “aqui tem um salto...” É uma 

coisa que eu gosto de fazer e que eu gosto quando ele me fala: “Ah! Se não fosse 

você fazer isso o meu trabalho não seria o mesmo!” 

 

T. Como vocês se complementam e existe um companheirismo muito grande aí!  

 

Y. Eu dei umas aulinhas de francês pra ela (...). Já dei aula pra amigos, pra filha, pra 

um monte de gente (...), e ela aprendeu rapidamente, fazia todas as lições, e tal. Até  

começou a me ajudar nas traduções francesas... 

 

T. Olha que interessante: a facilidade de comunicação entre vocês dois, que com 

poucas aulas ou com um jeito seu – que pode não ter dado certo com outros mas 

que com ela deu super certo -, em contrapartida vem o ciúme... 

 

T3. Observando de fora eu queria trocar umas idéias com as minhas colegas. Vou 

pedir licença pra sairmos um pouco e já voltamos. 

 

(Esse procedimento foi utilizado apenas na primeira sessão. Nas seguintes as 

conversas passaram a acontecer dentro da sala, na frente do casal) 

(...) 

 

T. ...gostaríamos que você falasse mais desse seu controle (...), as atitudes como 

não deixá-la passar perfume (...)  
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Y. (...) as atitudes de controlar horário de saída, telefonemas (...) eu to fazendo isso 

e to achando horrível, mas não posso impedir. Eu li uma frase do Kafka em que ele 

se diz “deslocando sorrateiramente pra pegar uma moeda” – eu me sinto assim. (...) 

eu sou ciumento e continuo a ser. 

 

T. Vocês já ouviram falar de “delírios de ciúmes” ? 

 

Y. Já. 

 

T. (...) – explica o que é e a importância do tratamento medicamentoso juntamente 

com a terapia, para a melhora da qualidade de vida deles que está bastante 

comprometida. 

 

Z. Acho que essa idéia de que tomar remédio é um horror, não é assim! Têm muitos 

laboratórios que fazem propaganda, às vezes o cara passa o remédio porque ganha 

comissão, sei que existe isso, claro que sim. Mas você não pode negar que o 

remédio seja útil nesse caso! Não tem o cara hipertenso, o diabético, que toma e 

convive com aquilo, e vive melhor? Não é “dopar”! 

 

T. O remédio entra quando está em jogo a melhoria da qualidade de vida (...). Você 

reconhece (o incômodo do ciúme), se não reconhecesse seria diferente; mas você 

está incomodado com isso. 

 

Z. Quando ele diz que fica chateado porque eu atribuo a ele o problema, acho que 

ele não está reconhecendo, está achando que realmente a gente tem uma coisa de 

igualdade, tem a mesma responsabilidade nisso, e eu não acho que tenho. Você 

acha que tem, não acha? (dirigindo-se a Y.) 

 

Y. (...) – trazendo novamente a questão inicial deles terem ficado juntos desde o 

início, mesmo sabendo do ciúme – (...) Eu tinha decidido morar com ela (...)  Aí você 

me pergunta: “Então, por que você decidiu ficar com essa pessoa nessas 

condições?” (...) Ela não me contou (...) 
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Z. Se eu soubesse que daria nisso tudo, eu teria tomado a decisão e não contava, 

ficava calada, e não sei se eu estaria muito errada em fazer isso. 

 

Y. Quando eu cheguei e cobrei que história era aquela, ela não me contou. Era a 

hora da verdade (...); ela me contou que saiu e que gostava de outra pessoa depois, 

ou seja, duas versões para o mesmo fato. 

 

Z. O que eu lhe disse na época? 

 

Y. Eu não me lembro (...). Mas era a hora da verdade, a gente estava decidindo 

morar junto (...); era pra você falar sobre o assunto e num primeiro momento ela não 

falou que foi encontrar com a outra pessoa pra acabar. 

 

T. Mas o fato é que, como você falou (dirigindo-se a Z.), uma pessoa que não 

tivesse essa tendência ao ciúme poderia ter lidado mais facilmente, ter resolvido e 

esquecido. Mas você pegou esse fato (para Y.) e falou: “Vamos levar essa pedrinha 

para o resto de nossas vidas!”, e está trazendo essa questão até hoje, muito forte 

(...), e a felicidade que vocês poderiam ter vivido juntos esses anos todos não pôde 

acontecer (...) 

 

Y. (...) eu fico querendo esquecer essas coisas... 

 

Z. Você fica sempre falando que vai mudar, mas você não vai mudar sozinho! – 

chorando.  Não dá, por melhores propósitos que você tenha, acho que não vai! Não 

é uma questão de “eu quero”. 

 

T2. A gente volta então pra questão do controle, né Z.? (...) 

 

Z. (...) do detetive. Se eu chego em casa e tem uma sacola de compras do 

supermercado, eu falo assim: “O que você comprou no Carrefour?”  Ele toma isso 

como se eu estivesse o tempo todo fiscalizando; ou sei lá, essas coisas assim: “Por 

que essa mesa está virada ao contrário? “ ou “Que pedaço de papelão é esse no 

quintal? “ Eu observo todas as coisas e pergunto, e ele toma isso como controle. 

Não me acho em nenhum momento controlando a vida dele. Por exemplo: se ele vai 
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sair com amigos – uma coisa raríssima! – ele não fala, só fala na hora que está 

saindo; ou então: “Hoje eu vou sair com fulano”,  como se eu fosse ficar chateada 

com isso. Mas eu não fico, acho ótimo! Quando a filha dele liga e eu falo que o pai 

dela saiu com amigos, ela fala: “Nossa, que legal!” Eu acho que ele pensa que eu 

não vou gostar, ou como ele não quer que eu faça isso... Então eu sinto que estou o 

tempo todo sabendo do que está acontecendo, mas não tomo isso como uma coisa 

de ser controladora, mas sim, de ser observadora. 

 

T. Y., o que você acha que ela vai pensar quando você fala que vai sair com 

amigos? 

 

Y. (...) Z. (...) você vai falar que tem dificuldade de dizer (...) 

 

(...) T2. ...e como vocês lidam com as situações que envolvem controle? 

 

T. As contas, como pagam, se dividem, o salário de um e do outro, comidas, 

escola...como vocês controlam tudo isso? 

 

Y. (...) Quando a gente começou a falar em separação, eu não (...) Se eu ficar 

doente eu tenho uma reserva na poupança, a partir desse momento eu comecei a 

me preocupar. 

 

Z. (...) paga uma conta de interurbano, outro paga outra coisa, e eu acho isso besta, 

porque às vezes... eu tenho um salário que não é bom, mas também não é uma 

porcaria, mas acho que eu poderia pagar o aluguel inteiro, porque eu tenho um 

apartamento alugado – não é muito dinheiro. Mas acho que eu poderia dispor de 

mais dinheiro, mas ele acha que não, que ele tem que pagar a parte dele (...) Adoro 

ir a supermercado, tem gente que detesta, mas eu gosto de olhar uma coisa ou 

outra, pegar, etc. Então eu vou geralmente com minha filha e pago, claro. Aí o Y. 

queria ir junto porque ele queria pagar o supermercado. Isso me incomoda, me 

aborrece. E uma que também é legal eu ir ao supermercado com a minha filha, a 

gente não se incomoda, fica olhando as coisas – e ele detesta, na hora que entra, já 

brinca: “Ainda falta muita coisa pra comprar?” Então, é isso. 

 



 53 

T3. Eu pensei em algo aqui de fora (...) , será que essa falta de controle dele não 

será o que deixa a Z. totalmente descontrolada? (...) o que é na aparência, no fundo 

acontece o contrário, porque aquela que tem o controle é a que fica controlada pelo 

ciúme, e aquele que diz não ter o controle é o que controla com o ciúme. Mas aí 

fiquei pensando que outras palavras poderíamos usar ao invés de controle, porque 

eu vi que no fundo, atrás disso que parece ser um controle – e que pode até ter um 

lado assim -, me parece que tem um cuidado aí que é bonito de se ver! Então fiquei 

pensando: quando ela demorou algumas horas pra contar (referindo-se à história 

inicial), será que ela não estava querendo cuidar de algo que talvez ela intuísse que 

ele não suportaria ouvir – como não agüentou? Quando ele fala disso não parece 

que se passaram nove anos, parece que foi ontem (...) não importa se foram nove 

anos ou nove minutos, é muito presente ainda. Será que no fundo ela, por conhecê-

lo muito, não intuía que de alguma forma isso ia acontecer, e tentou protegê-lo? Por 

outro lado, pelo respeito – a bem da verdade, como ele disse – também não podia 

deixar de contar, era uma situação meio de xeque-mate – se aqui fosse um jogo de 

xadrez. Porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come!  (...) eles estão 

paralisados há nove anos. Eu não sei se isso é controle ou cuidado. Por outro lado, 

a sensação que tenho quando ele presta atenção nos perfumes, e tudo o mais, é: 

será que ele não quer cuidar muito pra que esse relacionamento não tenha o mesmo 

fim que os outros? Não sei se o controle é só a casca de algo que no fundo tem a 

ver com cuidado, mesmo. Vejo-a cuidadora da questão do dinheiro: ele quer 

controlar o dinheiro e dividir, e ela cuida pra poder prover algo que acha que pode 

mais.(...) 

 

- palavras finais sobre como foi o primeiro encontro foram cortadas. 

 

Z. (...) Y. me perguntou o que eu esperava daqui. Eu disse que “ou vai, ou racha”, ou 

a gente fica legal ou então a gente se separa e tchau, pronto, acabou! Então esse 

está sendo meu último recurso pra tentar ficar junto e pra tentar ser feliz, porque eu 

acho que mereço ser feliz, não é besteira eu querer isso. Espero que dê certo! 

 

 
 
 
 



 54 

II.2.1 - ANÁLISE DA SESSÃO 1 
 
 
 

Nesta sessão damos as informações gerais de como acontecem os 

atendimentos na clínica, as regras de funcionamento da instituição; eles assinam o 

termo de consentimento para gravação e possível utilização do conteúdo das 

sessões para fins didáticos ou de pesquisa (que é o meu caso) e passamos 

finalmente para a queixa inicial, que foi bastante clara e trazida pelos dois: o ciúme 

exagerado de Y. que lhes está ameaçando o casamento. 

 

Logo na primeira fala de Z. ela já denuncia uma característica paranóide de 

Y., quando diz que “tem algo interior que passa por cima disso”, ao referir-se ao caso 

que se passou há nove anos, quando chegou em casa vindo de um encontro onde 

terminara um possível relacionamento e encontrou Y. esperando-a, muito nervoso. 

Ele traz o fato até hoje com toda a emoção daquele momento, não consegue 

superá-lo, por mais que tenham falado a respeito. Um dos critérios do DSM IV para 

“Transtorno de Personalidade Paranóide” é:  “(5) guarda rancores persistentes, ou 

seja, é implacável com insultos, injúrias ou deslizes”. 

 

 Mais à frente, Z. comenta das desconfianças de Y. caso ela queira passar 

perfume, e vamos novamente ao DSM IV:  “(4) interpreta significados ocultos, de 

caráter humilhante ou ameaçador, em observações ou acontecimentos benignos” e 

“(7) tem suspeitas recorrentes, sem justificativa, quanto à fidelidade do cônjuge ou 

parceiro sexual”. 

 

Quando Z. comenta do filme “O inferno do ciúme”, na verdade está se 

referindo ao filme de Claude Chabrol: “L’Enfer” (O inferno, mas traduzido apenas 

como “Ciúme”). É um bom exemplo de ciúme paranóide, onde o marido suspeita de 

todos os relacionamentos que a mulher possa ter, e mesmo que ela faça de tudo 

para reduzir suas suspeitas, suas atitudes são vistas por ele como confirmações de 

sua culpa. E assim vai num sofrimento sem fim para os dois, que realmente viviam 

uma situação de tortura. No exemplo do filme, o ciúme atingiu o grau extremo da 

psicose. 
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 Z. reclama de não poder sair sozinha: “(...) eu não saio sozinha (...), não fico 

sozinha e sinto falta disso”, assim como não sai também com os amigos para evitar 

as suspeitas ciumentas de Y.. Ago Burki-Fillenz (1997, p.134) – médica, terapeuta 

de casais e família com consultório em Zurique – fala da importância dos casais 

saberem separar-se psicologicamente e fisicamente, para que possam crescer 

individualmente dentro da relação a dois, onde um ajude o outro nesse processo, e 

aí, então, estarem juntos de uma maneira saudável. 

 

 “Não-envolvimento e delimitação são, portanto, necessários, 
assim como também uma nova formulação do ideal original. 
Não fusão, mas caracterização individual. A delimitação do eu 
e tu. Se eu puder ser eu e tu seres tu, então poderemos nos 
encontrar na liberdade como duas pessoas humanas ligadas 
por devoção livre, por escolha livre e por amor consciente. 
Expressando de modo extremo: uma parceria terá tanto mais 
sucesso quanto mais cada indivíduo puder estar também (não 
apenas e nem sempre) sozinho, e até mesmo em caso de 
necessidade também puder viver sozinho.” 

 

No lugar da dependência deve aparecer o acordo, e a capacidade de se 

impor desenvolve-se juntamente com a disponibilidade de renúncia, sempre 

conforme acordo e escolha livre. Para isso, é necessário que exista delimitação e 

respeito. A delimitação seria o espaço livre onde cada um pudesse se retirar sem ser 

perturbado, podendo assim se desenvolver, e para isso é necessário contar com o 

respeito do parceiro. E mais adiante, observa:  “A mulher precisa reunir muita 

coragem para buscar amigas pessoais e cultivar relações sem o parceiro. O marido 

precisa de muita confiança e autonomia para não interpretar a delimitação da mulher 

como ofensa”. (idem, p. 135) 

  

 Z responsabiliza Y. pelo ponto em que a relação chegou: “eu to nessa 

porcaria dessa situação porque ele não se mexe!” . Aqui vemos como ela atribui 

totalmente a ele todo o problema, não percebendo sua parte na complementação  

deste. Ela não percebe que se tivesse enfrentado o ciúme de Y. desde o início, não 

fazendo o que ele lhe pedia, talvez hoje tudo fosse bem diferente. A partir do 

momento em que ela “concorda” com as exigências de Y., mantém-o preso a ela, 

numa complementaridade patológica. Assim, a co-dependência do ciumento é 

alimentada, e vice-versa (esse tema será aprofundado na análise da sessão  2). 
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Ainda é uma visão individual e linear, e não inter-relacional e circular, ou seja, 

sistêmica, onde um interfere diretamente no comportamento do outro de acordo com 

suas atitudes. 

 

Fazemos adiante uma tentativa de desfocar o problema do ciúme para 

explorar mais a relação, quando perguntamos o que mais existia em suas vidas caso 

o ciúme  não estivesse presente. Aparece um companheirismo muito grande, uma 

parceria forte quando o assunto é trabalho, gostos em comum. Um elogia o outro no 

que faz e ambos gostam de ser reconhecidos e elogiados. 

 

Novamente voltamos para a questão do ciúme para maior aprofundamento. 

Introduzimos a necessidade da medicação, visto a gravidade da situação 

apresentada. Mas Y. parece bastante arredio à idéia. Como diz Gabbard (1998, 

p.277):   

 

“Mesmo quando os pacientes paranóides iniciam tratamento de 
livre e espontânea vontade, eles geralmente não se 
convencem de que estão psiquiatricamente perturbados. Os 
problemas apresentados giram em torno de como os outros o 
maltratam e traem”. 

 

 Z .tem a noção correta sobre essa necessidade, mas o problema está em 

sua postura com relação a isso, quando diz que não acha que tem a mesma 

responsabilidade que Y. na manutenção do ciúme. Ela pode não ter a mesma 

responsabilidade, mas tem também sua participação nisto – o que ainda está 

totalmente fora de questão.   

 

Y. traz novamente o fato inicial da desconfiança de traição, talvez por ter sido 

realmente o fato que lhe acendeu as chamas do ciúme, o início de uma crise que se 

cronificou num quadro clínico mais grave. Como eu já expus no capítulo sobre “O 

ciúme e suas manifestações” acerca dos sintomas obsessivos de Y., aqui vale a 

pena frisar, como cita Ballone (s/d), as “muitas ruminações e rituais de verificação sobre 

acontecimentos passados”.  Quando Y. traz um fato tão antigo, com tal emoção, como se 

o estivesse vivenciando no momento, tentando provar insistentemente a culpa de Z. 
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e sua posição de vítima, vemos o quanto fatos antigos ficam “ruminando” em sua 

cabeça, sendo os questionamentos sobre Z. seus rituais de verificação. 

 

Exploramos a questão do controle na relação: já que Y. controla tanto Z., será 

que ela não o faz também? Não encontramos isso em suas atitudes,  mas sim um 

cuidado e uma postura observadora de Z., que é interpretada por Y. como controle. 

No exemplo das compras do supermercado, ou da mesa colocada em outro lugar, 

novamente vemos claramente a tendência de Y. a  “interpretar significados ocultos, 

de caráter humilhante ou ameaçador, em observações ou acontecimentos benignos” 

(DSM IV – Critérios diagnósticos para Transtorno de Personalidade Paranóide). 

 

Por fim, sentimos um bom prognóstico quando Z. coloca ao término da 

sessão sua esperança no tratamento, pois este é seu “último recurso para tentar 

ficar junto e para tentar ser feliz”. Aqui, sim, vemos uma tentativa de controle de Z. 

com relação a Y., à medida em que ela está procurando o tratamento para que ele 

mude, como uma condição para que continuem juntos. Esta postura está deixando 

Y. bastante inseguro e ansioso. Mas, por mais que pareça uma ameaça, “ou vai, ou 

racha”, percebemos um clima amoroso entre eles que nos fez pensar num bom 

prognóstico, no sentido deles continuarem juntos, porém percebendo cada um seu 

papel na relação. 

 

Quando isto acontece e os parceiros conseguem reconhecer o quanto estão 

infelizes, pedindo francamente o apoio um do outro para superar as dificuldades, é 

bem provável que o casamento consiga se renovar. Essa é uma atitude de 

companheirismo, onde o parceiro não é visto nem como inimigo, nem como 

salvador, mas estando no mesmo barco, dividindo a responsabilidade pelo “leme”. 

Hollis (1995, p. 72) – um analista junguiano que exerce sua prática na Filadélfia, 

EUA – é da opinião de que o modelo ideal de terapia de casal talvez fosse cada 

cônjuge submeter-se à psicoterapia individual,  
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“(...) para encontrar uma posição melhor sobre suas 
necessidades de desenvolvimento, e ao mesmo tempo 
freqüentar algumas sessões junto com o parceiro para lidar 
apenas com padrões esgotados do passado, mas também com 
esperanças e planos para o futuro. Desse modo o casamento 
poderia tornar-se o recipiente da individuação”.  

 

Particularmente esta também é minha posição, e foi o que aconteceu durante 

o atendimento deste casal: cada um, paralelamente às sessões de casal, foi 

procurar psicoterapia individual, por sugestão das terapeutas. 
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II.3 - SESSÃO 2 (21/05/02) 
 
 
 

T.  Pergunta para Y. se ele procurou o psiquiatra.  

 

Y. Fala sobre sua resistência em tomar o medicamento, porque quando tomou pela 

primeira vez teve náuseas, não conseguia trabalhar direito, não se concentrava nas 

coisas. Mas disse que foi à consulta e já está há cinco dias tomando a medicação, 

Anafranil.   

 

T2 - O que você achou de ter ido lá ?  Como foi para você ?  

 

Y  -  A conversa foi legal mas eu acho que deveria ter mais tempo para conversar. 

Porque eu sou uma pessoa  - como todo mundo – que tem mil e um problemas, que 

tem a mente cheia de crises. Indo no psiquiatra  eu não esperava que ele entrasse 

logo com a medicação, porque acho que não deu tempo. Mesmo aqui, por exemplo, 

eu estava conversando com a Z, uma hora a cada quinze dias é muito pouco tempo !   

( Terapeutas concordam )     

 

Y  -  É como se eu viesse aqui fazer uma operação, uma cirurgia. Aí eu chego aqui, 

vocês fazem uma incisão, abrem a barriga bem aberta e depois a gente vai para 

casa, entendeu ?  E a sutura vai ser daqui a cinco anos !  Agora, eu quando estava 

fazendo terapia antes, ela levou muito tempo para entender todas as relações, saber 

os nomes das pessoas envolvidas. Eu casei três vezes e como eu já falei para 

vocês, eu nunca namorei, eu casei. Casei com a primeira, com a segunda.       

 

T  -  (Interrompendo)  Posso fazer uma coisa ?  Já que você está falando da sua 

história de vida, as suas fotos estão aí ?  ( foram solicitadas 15 fotografias que 

dissessem algo da vida de cada um deles) .         

 

Y  -  A  Z.  esqueceu, mas eu trouxe. Não tenho muitas, só algumas. 

  

T2  -    Deixa eu lhe perguntar uma coisa, antes de começarmos. Y, você falou com 

o psiquiatra a respeito de fazer terapia, ou não foi comentado isso? 
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Y  -  Olha, eu queria fazer terapia mas não queria fazer com psiquiatra, e sim com 

terapeuta. Agora, eu não sei se é muito caro. 

  

T2  -  Têm alguns que realmente não trabalham com terapia, mas este psiquiatra é 

terapeuta. Será que não faltou um pouco falarmos sobre isso ? 

 

T  -  Pois é, nós já falamos aqui sobre a importância de cada um de vocês fazer 

terapia individualmente, para que cada um possa lidar com suas coisas, e aqui lidar 

só com as questões da relação. Porque têm muitas histórias, muita coisa envolvida; 

tem a história de cada um até vocês se unirem, e cada um tem que resolver 

inúmeras coisas. Aqui nós não podemos aprofundar nos problemas de cada um, 

nem é nosso papel, só podemos olhar para a relação de vocês.  

 

T2  -  Fica aqui uma sugestão para você ( para Y ), mesmo que não seja com esta 

pessoa, mas pense sobre a possibilidade. 

 

Y  -  Um exemplo. Olha, eu entrei na sala e ele foi conversando, eu fui falando, 

comecei a abordar essa coisa da timidez, do medo, da angústia, mas não deu para ir 

muito longe, e ele já me passou o remédio, entendeu ? Então, talvez a estratégia 

seja esta mesmo, talvez seja assim que se tem que fazer.  

 

T  -  Será que aconteceu de novo isso ?  Porque é tão claro o seu quadro de ciúmes, 

que acho que as pessoas rapidamente sacam o que é, através do pouco que você 

relata. 

 

Y  -  Mas então, a solução que ele me arrumou foi a do remédio, então eu “to”  

tomando o remédio, não sei se tem mais o que dizer. Só vou voltar daqui a um mês. 

Eu achei ótimo, porque não precisa ficar toda hora pagando. Mas eu queria fazer 

terapia com um psicólogo psicanalista, não com um psiquiatra. 

 

T  -  Mas não necessariamente psicanalista é psicólogo, têm médicos psicanalistas 

também. 
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Y  -  Não, eu fiz um ano de terapia com uma pessoa que era psiquiatra e 

psicanalista. 

 

T2  -  A formação terapêutica deste psiquiatra é junguiana. Talvez se você 

verbalizasse sua expectativa pudesse ser uma maneira de trabalhar. 

 

-------------- 

 

T2  -  Vamos ver as fotos ? 

 

T  -  Coloque “sua vida” aqui na mesa ( risos ). 

 

Y  -  Eu tenho poucas, eu não curto foto, não tenho muitas fotos minhas. Aqui é 

minha filha primeira, já há muitos anos. 

 

T  -  Procure pôr numa ordem cronológica.  

 

Y  -  Então a primeira é essa, a minha avó. Esta outra foi da mesma época. Este é 

um retrato meu feito pela minha filha ( numa folha de sulfite, o perfil dele lendo um 

livro, desenhado em carvão ). 

 

T  -  Quantos anos ela tinha ? É caricaturista ? 

 

Y  -  Tinha quatorze anos. Agora só desenha de vez em quando. Às vezes eu dou 

uns lápis para ela. 

 

T  -  E o que você pode nos contar dessas fotos ? 

 

Y  -  Essa aqui da minha avó  é a minha infância. Na verdade minha avó morava no 

interior de Pernambuco, e eu morava em Natal. 

 

T  -  Sua avó materna ou paterna ? 
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Y  -  Materna. Meu pai morreu cedo, então eu tive pouco contato com toda a minha 

família por parte de pai. Eu me sentia melhor no interior, na cidade da minha avó. 

Tinha rio para tomar banho, sabe essas coisas de curtição, quintal grande, o mato, e 

tal. Fora isso, eu quando penso na minha cidade eu não penso em Natal como lugar 

para onde eu gostaria de voltar; eu saí porque quis sair mesmo, e às vezes passo 

um ano sem ir lá. E Natal é a cidade e também a minha relação com o mundo. Em 

casa, minha relação não era boa com a minha mãe, era ruim mesmo. Não que a 

gente ficasse brigando o tempo todo, mas eu sempre senti como se ela não 

reconhecesse a minha individualidade. Eu sempre senti isso, assim, que ela não 

gostava de mim. Agora, se você analisar a coisa externamente, ela fez o que pôde, 

ela com três filhos... Meu pai morreu, ela tinha curso primário e foi à luta, criou três 

filhos e todos puderam estudar, porque ela sempre batalhou. Ela procurou sempre 

quando dava uma camisa para um dar para os outros também, para que ninguém 

achasse que era preterido, porque ela achava que a mãe dela fez isso com os filhos, 

sem querer, sei lá. Então externamente a história dela é impecável, de batalhar, de 

trabalho, etc. 

 

T2  -  Pois é, mas tem uma diferença da sua percepção de tudo isso, “né”  Y ? 

 

Y  -  Tem, a minha percepção é que ... – isso eu “to” falando  como adulto, agora. 

Houve uma certa época na minha vida que eu não queria sair com ela quando 

criança, e eu era bem pequeno. Então ela saía com meus irmãos e eu não saía. 

Essa coisa de ver a sua opinião... Até hoje eu não consigo, por exemplo, chegar 

para ela e dar a minha opinião sobre uma questão da relação entre a gente, é 

impossível chegar e tentar discutir isso. A não ser de maneira bem superficial, tal, 

mas ela sempre tinha razão. Agora, vendo de longe, eu quero ter uma relação legal 

com ela. Sempre que eu voltei lá ela fez alguma coisa que me incomodasse. Não é 

aquilo em si, mas acho que é o reflexo do que aconteceu no passado, entendeu ? 

Então me irritava uma coisa que não tem nada... Eu já vi isso em outras famílias, 

uma pessoa sentir raiva do pai ou da mãe e quem está de fora não entende, acham 

que eles são tão legais... Mas aquilo tem que estar dentro de um contexto. Então, a 

casa da minha avó era um pouco um refúgio, um lugar que a gente curtia. 
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T2  -  Como era você e a sua avó, era diferente que com sua mãe ? 

 

Y  -  É, mas é, assim ... Ela era carinhosa, mas também repressora, a gente tinha 

que fugir para tomar banho no rio, essas coisas. Mas ela era uma pessoa muito 

legal, a distância. 

 

T  -  Você era mais visto, olhado por ela do que pela sua mãe ? 

 

Y  -  É, mas não era uma relação muito próxima. Eu chegava lá, ela achava ótimo a 

gente ir lá, e tal. Mas então, a minha relação com a minha mãe sempre foi assim, e a 

minha relação com a vida sempre foi de medo, eu sempre tive medo das coisas. 

Medo, medo mesmo o tempo todo. Não sabia o que ia estudar – e isso aí é comum, 

quando chegou no segundo colegial eu não sabia o que ia fazer, comecei a matar 

aula, coisa que eu nunca fiz antes. E aí no final do ano um professor falou para mim: 

“Você gosta tanto de ler, por que não vai fazer Letras ?”  Aí eu mudei, estava 

fazendo curso científico e aí fiz o terceiro, na época clássico, que era para estudar 

literatura, línguas, e tal. Mas veja a loucura, eu não relacionava isso tudo com dar 

aulas. Para mim o momento de começar a dar aula era um pavor. E 

independentemente disso, em Natal eu nunca tive uma namorada, saí de lá com 20 

anos, porque eu não conseguia chegar, era tímido, vivia num mundo mais particular 

meu. Mas ao mesmo tempo eu andava de bicicleta, jogava bola, ia nadar na praia 

com o pessoal, jogar – era um péssimo jogador. Então quando saí de Natal foi um 

pouco fugindo da cidade, das relações, e esperando abrir um pouco o universo. 

 

T  -  Essa foto então marca bem sua infância e trajetória em Natal até os 20 anos. 

Sua avó foi uma figura marcante. 

 

Y  -  É, e eu não tinha foto de uma tia minha... Quando minha mãe morreu – ou, 

quando meu pai morreu – uma tia foi cuidar dos filhos dela, enquanto minha mãe foi 

trabalhar fora, minha tia ficou em casa. Então a minha relação com essa tia era 

super legal. Ela não era viúva, não tinha que trabalhar fora, então era uma pessoa 

super alegre.  

Essa foi uma relação super importante para mim, até hoje. Eu não a procuro muito, 

mas é uma referência para mim. Então, esse deserto afetivo meu é meio relativo, 
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porque eu tive – principalmente a minha tia, que é uma pessoa super legal mesmo, 

que gosta de criança, e gosta de jovem também, é uma pessoa super legal, que 

ouve você, conversa- então, acho que isso foi muito importante para mim, esse 

apoio afetivo. Mas eu saí de Natal com medo das coisas. Eu cheguei em Brasília e 

fui estudar numa Universidade. 

 

T  -  Isso eu queria entender: foi opção sua, você que quis sair, prestar em Brasília, 

bem longe? 

 

Y  -  Foi; eu fiz em Natal mas depois pedi transferência para Brasília. 

 

T  -  Por que pediu essa transferência? 

 

Y  -  Pedi porque tive uns exemplos de amigos que moravam lá, tinha um amigo que 

foi para Brasília, começar a estudar lá, foi para Natal e levou outro amigo, que 

morava lá, tinham casa, morava com a família. Aí ele veio falar comigo por que eu 

não ía também para lá – e eu fui. Fui para a casa desse amigo, o Lucas. E chegando 

na porta da casa ele não tinha avisado para a família que estava levando um 

retirante para lá. Chegou a falar para eles: “Esse aqui é o Y. que vai ficar morando 

aqui por uns  dias” . Aí o pai dele falou: “Se for só por uns dias, tudo bem! “. Mas aí 

eu comecei a trabalhar, daí a um mês eu já estava trabalhando na biblioteca da 

Aliança Francesa. Foi uma fase super legal, ficava o dia inteiro numa sala com um 

monte de livros na minha frente, com tempo para ler, e tal. Aí eu conheci a minha 

primeira mulher. 

A gente se conheceu, assim ... Eu a vi duas vezes ...  Depois a gente foi ... O 

pessoal, que morava no apartamento que eu morava foi preso, e tal. Eu também, 

mas aí eu fui solto logo, eu e mais outra pessoa. E ela foi visitar os amigos que 

sobraram. A gente se conheceu e foi dormir junto naquela mesma noite. Daí a pouco 

a gente foi morar junto, e daí a um ano a gente teve uma filha, que é a Laura. 

Eu vivia com medo de perdê-la, com medo da relação acabar, porque ela foi a 

primeira pessoa que eu tive. A gente vivia uma fase de muita repressão política, vivia 

correndo da polícia. Uma vez a gente teve que levar a Laura para casa da mãe dela, 

no interior; quando a gente voltou, um mês depois ou dois, não sei, ela não 

reconhecia a gente.  
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Então,  eu sinto que vou levando minha vida meio que aos trambolhões. Depois eu 

conheci outra pessoa, comecei a transar com ela, falei para minha mulher e fui 

morar com ela. A Laura ficou com a mãe, que depois se casou com outro. 

 

T  -  Como foi essa separação da sua filha? 

 

Y  -  Foi super dolorosa ... Pra ela foi horrível também. Mas depois nós ficamos 

amigos. Ela é médica. Quando nasceu a minha segunda filha, ela cuidou dela. A 

gente tinha uma relação boa. Na época a gente tava sem grana e ela emprestou o 

apartamento dela para eu ficar morando. 

Nossa relação se manteve amistosa sempre. 

Mas aí tem uma história da Laura que eu fico com uma culpa tremenda. Eu me 

separei da primeira vez e ela ficou com a mãe, certo ? ( Agora ela tem 20 anos )  A 

certa altura, a mãe dela estava pensando em mudar para o nordeste, e ela foi morar 

um ano nos EUA; quando voltasse ia morar comigo. E ela foi, mas a relação era 

difícil. Ela tinha um padrão de vida que eu não tinha, também – quer dizer, não era 

só isso que determinava tudo. Eu no meu mundo não dei atenção para ela, estava 

muito envolvido com meu universo, de piração, ali, e não prestava atenção nela. 

 

T  -  Nessa época você estava com sua segunda esposa? 

 

Y  -  Isso.   

 

T  -  Você falou “meu universo de piração” , o que quer dizer isso? 

 

Y  -  De ficar preocupado com essas coisas de dinheiro, essas coisas pequenas de 

ter grilo de escrever meu nome, sabe, de qualquer coisa ser uma ameaça. E quando 

eu abro assim essa história eu vejo – não é sempre, mas às vezes eu vejo como um 

deserto a minha vida, sabe ? E o lance com a Laura era o seguinte ... 

 

T  -  Espera um pouco, me fala mais desse deserto “prá” que eu entenda como você 

o vê. 
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Y  -  Às vezes, por exemplo, quando eu me desespero na minha relação com a Z. , 

eu acho que não vou segurar a barra de lidar com essa coisa de ciúme, sei lá, são 

coisas muito difíceis para mim e para ela também – eu estou sentindo do meu ponto 

de vista. Aí eu penso como seria a minha vida sem ela, e vira um deserto !  Eu tenho 

duas filhas, e tal; agora a minha relação com minha primeira filha tá legal, com a 

outra sempre foi boa. Mas eu fico assim como se fosse ... não sei, eu tenho amigos 

mas não converso com eles direito, sabe ?  Só conversas sobre economia e essas 

coisas assim. Eu acho que não tenho um amigo com quem eu fale e converse sobre 

mim de verdade. 

 

T2  -  Você falou do deserto numa outra ocasião, no comecinho, quando você era 

criança e estava falando da sua avó. Será que você está falando de uma solidão 

muito grande? 

 

Y  -  Eu acho que era, mas eu não sentia assim, entendeu ? Algumas pessoas de 

fora me falaram isso, me viam como uma pessoa muito só.  Quando eu trabalhava 

na editora, um autor comentou com o chefe lá da sessão : “o Y. é uma pessoa muito 

fechada” . Isso é uma visão de fora, eu não me sentia assim. Mas agora eu já vejo 

um pouco isso. Isso não quer dizer que eu não gosto das pessoas. Por exemplo: 

minha filha, eu gosto muito dela mas às vezes fico me perguntando  ... eu não tenho 

naturalidade  ... Quando a pessoa “tá” muito angustiada ela não consegue ter ... a 

afetividade dela fica prejudicada por isso. 

 

T  -  O que você fica se perguntando ? 

 

Y  -  O quanto eu gosto delas, o quanto minhas filhas são importantes para mim. 

Agora, na prática, eu fico pensando nelas, enfim, me preocupando com elas, com a 

vida delas, o que elas estão fazendo, e fazendo coisas por elas. (emociona-se, mas 

prende a emoção, respira e pára) 

 

T  -  Têm momentos em que você acha que elas não são tão importantes para você 

quanto você gostaria que fossem ?   

 

Y  -  Às vezes acho que sim. 
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T2 -  Z., como é que você vê isso que Y. está falando ? 

 

Z  -  Em relação às filhas eu acho que pelo contrário, acho que às vezes ele sente 

que devia viver em função delas. Porque uma vez a gente tava conversando e ele 

falou assim: “Eu já me separei uma vez e não vou me separar de novo”  -  porque 

ele achava que não podia deixar a filha. Então acho que num sentido ele dá até 

muita importância. Mas acho que ele se acha muito responsável, muitas vezes se 

vendo no dever de fazer as coisas em função delas. Embora nem sempre faça, mas 

acho que ele pensa isso. Com relação a ser fechado ... ele não chora, só vi ele 

chorar uma vez ou duas.                                                                               

 

T  -  Não chora ? Pois eu o vi chorar agora ... O que houve com sua emoção, Y. ? 

 

Y  -  (sem jeito)  A Laura – eu tenho até vergonha de falar isso – foi morar comigo, a 

minha primeira filha, e eu fui embora, deixei-a com a minha esposa morando lá. Ela 

tinha um apartamento no mesmo conjunto e foi morar lá. 

 

Z  -  Não era nenhuma criança também, “né” ? Tinha dezoito anos. 

 

Y  -  E aí ela foi morar com a gente depois, a Laura.  

Não foi fácil a relação, a química da casa não deu certo. Uns dois anos ela foi morar 

com uma amiga dela. Eu já tinha uma relação complicada com ela, e quando entrou 

mais gente a crise complicou mais. Eu sempre achei que era melhor ela construir o 

mundo dela, porque ela não gostava de morar com a gente. Eu achava que ela 

devia ter o universo dela, o espaço dela. Agora a gente tem uma relação legal, mas 

eu tenho essa culpa de não ter dado a ela um mundo mais legal, me sinto sempre 

em dívida com ela, o tempo todo pensando nisso. 

 

T  -  Sabe como eu estou sentindo ? Você sente como se tivesse rejeitado sua filha 

assim como sua mãe fez com você, está repetindo uma situação. Você se sente 

culpado por isso ? 
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Y  -  É. Eu não liguei uma coisa a outra não, eu liguei assim, outro dia eu falei que eu 

tinha atitudes em relação a ela iguais às da minha mãe, que às vezes eu não me 

reconhecia, mas não que ... eu não reprimo, eu não faço controle, nada disso, com 

nenhuma das duas. Aliás, às vezes eu teria que ser mais firme em algumas coisas e 

não sou, talvez porque eu estou escaldado.  Mas na ação prática eu não trato como 

minha mãe me tratava. Internamente eu acho que ela é despreparada, não está bem 

aparelhada para a vida, esquece as coisas, não sabe organizar a vida dela. É uma 

coisa que eu sei que a minha filha vê isso em mim, e eu vejo isso nela mas não 

exprimo isso. Uma vez ou outra eu falei para ela que eu mandava e-mails e eles 

sempre voltavam, porque na hora de digitar os endereços ela digitava errado. Eu 

falei: “Pô, você não sabe copiar os endereços dos e-mails ! “ E isso quando eu falei 

eu lembrei da minha mãe, que ela fazia o tempo todo, que eu não sabia nada, e tal. 

Só que com ela é possível conversar. Ela está estudando psicologia, está querendo 

fazer o curso, e talvez a relação nossa seja menos ruim do que com a minha mãe. 

Sei lá, a gente já teve uns paus ... Mas em relação às minhas filhas eu sinto o 

seguinte: que essa coisa da depressão ... eu queria ser mais alegre com elas, sabe? 

Porque elas sentem a minha tensão, isso passa para elas; eu me culpo por não ser 

um pai mais normal, que sai, que se alegra com as coisas imediatas, etc. Eu sempre 

penso que alguma coisa atrapalha. Eu queria ser uma pessoa mais importante. 

 

T3 -  Será que tem alguma parte dentro de Y. que acredita que se a mãe dele 

tivesse sido diferente, ele teria sido mais aparelhado para a vida ? Isso me passou ... 

Se tem algo que as mães possam fazer para tornar os filhos diferentes do que eles 

são pela própria natureza. 

 

(silêncio ) 

 

T2 -  E você, Z, como é sua relação com sua filha ? 
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Z  -  Nós estamos muito próximas uma da outra, a gente conversa, ela me conta as 

angústias – as alegrias também !  Ela diz que eu sou uma amiga dela. 

Ontem à noite eram 23:15 h , ela ligou, eu já estava dormindo e ficamos até meia-

noite no telefone. Ela estava mal, sem saber o que fazer da vida. Acho que nós 

estamos bem próximas. 

 

T2 -  Qual a idade dela ?  

 

Z  -  Vinte e três. Ela fez Publicidade, terminou o curso há um ano e meio, mas quer 

ser atriz. Desde pequena ela acha que quer ser atriz. Já fez lá uma prova, tem um 

DRT, registro de ator, já fez uma peça horrorosa e fez teatro amador. Ela quer fazer 

isso, mas está achando que é muito difícil conseguir fazer alguma coisa para 

sobreviver disso, e está sem saber o que faz da vida. 

 

Y  -  Mas então, a relação de Z. com a filha dela é excepcionalmente  boa, ela fala 

tudo com ela. É uma relação muito próxima, muito legal. 

 

Z  -  E eu sou meio empresária dela, fico descobrindo cursos de teatro; essa peça 

mesmo que ela foi fazer eu que vi no jornal que ia ter uma seleção de atores e falei 

para ela. Às vezes eu penso que fico querendo que ela seja e que ela faça o que eu 

não fiz e o que eu não fui. 

 

T2 -  Você acha que tem alguma dificuldade em relação a ela ? 

 

Z  -  Não, não sei se quando ela ... eu não fiquei grávida por opção, assim: “vou ter 

um filho agora” . Não foi uma coisa desejadíssima – eu queria ter filhos, claro, mas 

não era uma escolha naquele momento. Então eu não tive aquele preparo, não 

fiquei curtindo aquela espera ... Também não acho que eu tenha rejeitado. 

 

Y  -  Porque quando ela se separou a Ana ficou com o pai dela. 

 

Z  -  É, e quando ela era pequena, eu me lembro uma vez que a gente foi para a 

casa da minha mãe, ficou lá um tempo, e quando voltou – a gente morava no Piauí – 

ela desconhecia a casa e ficava grudada na minha perna ! Ela devia ter uns dois 
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anos, ou menos. Sem brincadeira, sabe, aquele negócio que falam que a pessoa 

pega no pé ? Ela ficava agarrada, eu não podia andar que ela estava agarrada na 

minha perna, e me dava vontade de dar um chute, sabe ? É uma coisa que eu me 

lembro até hoje, de não poder respirar porque ela tava segurando o tempo todo. 

 

T  -  Ela literalmente concretizou a sua sensação, “né” ? Deu uma segurada na sua 

perna, ela não foi planejada, apareceu e de repente estava ali mostrando para você 

o que você sentia: “Eu estava andando na minha vida, não era para ser nesse 

momento”. 

 

Z  -  É ! E eu era mesmo má. Minha avó dizia: “Não és uma mãe, és uma madrasta”. 

Tipo assim: ela não queria comer, eu falava que tudo bem, eu guardava a comida e 

não sei quanto tempo depois, quando ela tinha fome, eu dava aquela comida, 

dizendo: “Olha, está aqui a comida que você não quis”. Uma vez – e isso ela não me 

perdoa, não esquece nunca – ela ia no supermercado comigo e sumia, ia não sei 

para onde, sumia, eu ia atrás e achava, me zangava, dizia para que ela não saísse 

de perto de mim, e um dia ela sumiu e eu saí do supermercado – isso era no Piauí, 

não aqui, que ela podia ser raptada. Eu fui para fora e fiquei lá fora, e ela ficou 

desesperada me procurando. Foi uma coisa cruel mesmo, nem sei porque eu fiz, 

mas tipo assim,  ela nunca mais vai sair...  

 

T  -  Você inverteu os papéis, quis que ela sentisse o que você sentia. 

 

Z  -  Sei lá, mas até hoje ela lembra dessa sensação. Ela devia ter uns 3 anos. Hoje 

ela ainda pergunta: “ Mãe, por que você me abandonou no supermercado ? “   Eu 

acho – e até ela fala – que depois que eu me separei do pai dela a gente se 

aproximou até mais do que quando ela morava comigo. Ela tinha na época 12 anos, 

ia fazer 13, e ele falou: “Ah, mas ela vai comigo porque senão eu morro, se eu não 

ficar com ela eu morro, porque eu já fui abandonado pela minha mãe, tenho uma 

história  de vida complicada, e minha avó não sei o quê, e eu não agüento ser 

abandonado uma vez mais ... “   Aí eu falei que tudo bem. Mas até hoje eu acho 

meio esquisito contar para as pessoas que ela foi morar com ele e ela tinha 13 anos, 

é uma coisa muito estranha um casal se separar e uma menina ir morar com o pai e 

não com a mãe. 
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T2 -  Z. , de alguma forma você acha que ela pode ter bloqueado sua vida em algum 

momento ? 

 

Z  -  Não, eu nunca pensei nisso, mas acho que eu sentia falta de ser eu mesma. 

Porque toda vida – e eu já falei isso aqui – eu era a filha do Sr. Fulano, amiga da 

fulana, mulher do ciclano e mãe da fulaninha. Sempre eu era a que tinha como 

referência outra pessoa. 

Eu sentia falta, nessa época que me separei – tinha uns 35,34 anos – achei que 

podia ser bom eu ficar sozinha,  ela ir , ficar com ele.  Acho que a gente ficou mais 

próxima quando fomos morar separadas, porque eu não senti o peso da 

responsabilidade. Eu não vejo como rejeição, mas assim: eu não tenho a obrigação 

de ficar e de cuidar. 

 

T3 -  Eu queria conversar um pouco com vocês (dirigindo-se às terapeutas) a 

questão das crenças. Que interessante como num mesmo tema – que é a questão 

da paternidade para os dois – eles têm vivências e crenças completamente 

diferentes, porque a crença de Z é que é possível a criança ficar com o outro e ela 

ficar mais próxima, e a crença que o Y construiu é justo o contrário, que não é 

possível. Inclusive o que justificaria talvez até ficar casado para ficar mais perto, e 

mantendo um casamento talvez falido, mas para não submeter os filhos a passarem 

por uma situação destas. São crenças muito diferentes a respeito da mesma 

situação. E quando a gente olha os fatos, o que acontece: hoje a gente pode olhar 

daqui para trás e ver que a história da Z. comprova que de fato – como a gente 

muitas vezes acredita – não é necessário o casal estar junto para a gente ficar 

próximo dos filhos. Por outro lado a gente vê tantos filhos morando com pai e mãe e 

tão distantes deles, na mesma casa. 

 

T  -  Que foi a vivência que ele teve com a mãe dele, morava com ela e sentia-se tão 

distante da mãe, dizendo que ela não o olhava, que rejeitava, criticava, e estava 

junto ali até os 20 anos. 
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T3 -  Então a impressão que eu tenho é que talvez esse papel esteja muito 

idealizado na cabeça de Y. , tem o papel do pai ideal, só que ele é um ser humano 

concreto, não é uma idéia. 

Então a gente tem que olhar um pouco para o pai possível. Eu não sei se ele está 

conseguindo fazer essa conexão entre o pai idealizado e o pai que ele pode ser. 

 

T2 -  Quando ele falou que a relação da Z. com a filha era extremamente boa, não 

que não seja, mas eu fico me perguntando quanta coisa boa deve ter também na 

relação dele com as filhas, e que ele só vê o lado ruim – que ele percebe como ruim. 

 

T3 -  Ele pode estar preso nessa coisa idealizada de pai ideal, nessa culpa porque 

não foi o que ele idealizou, e aí perde a chance de ser o pai que ele pode ser, 

porque a gente só pode dar o passo do tamanho da nossa perna. Se ele tem na 

cabeça  a imagem de pai ideal, por melhor que possam ser as coisas do pai real não 

vão ser valorizadas. Agora eu acho que nós podemos encerrar isso e continuar com 

a seqüência das fotos. 

 

T  -  Vamos pegar essas outras, você acabou falando da sua avó e ficou mais aqui. 

Dá uma “geral”  para a gente das outras fotos, veja o que tem de cada uma para 

falar. 

 

T2 -  O que é aqui, Y. , que cena é essa ? 

 

Y  -  Isso aí é numa casa que a gente morou, eu e a Z. 

 

T2 -  Me parece que você está mais descontraído aqui, não está, Y. ?  Sorrindo, 

parece que está fazendo uma brincadeira aí ... ( foto do casal numa varanda, os dois 

sorrindo, ele abraçava Z e os dois estavam bastante descontraídos ). 

 

T  -  E depois na seqüência, o que temos ? 
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Y  -  Essa é a E. , minha filha mais nova, com quem eu tenho uma relação legal, a 

gente se curte. Essa coisa de culpa que eu sinto agora acho que eu mudei um 

pouco. Não acho que eu devia ter ficado com ela, tal, é possível ter uma relação 

legal com ela. O problema é que eu não me sinto uma pessoa alegre, espontânea, e 

isso é uma coisa que se reflete nelas. 

 

Z  -  É, e quando você fica contente elas também ficam. Quando uma delas liga lá 

em casa e fala: “Cadê meu pai?” , e eu falo que você saiu com os amigos – o que é 

raro - , mas a reação é:  “Ai, que legal ! “ . 

 

Y  -  Então, das filhas eu já falei. E a Z.  é a relação que eu to apostando agora. 

 

T  -  ( pega uma foto onde Y. está em pé olhando o horizonte no meio da natureza, 

com uma vista linda ) – O que você está olhando aqui ? 

 

Y  -  Isso foi em Campos de Jordão, eu estava olhando aí para algum lugar. 

 

T2 -  ( pegando a foto anterior ) Ainda olhando essa foto, a gente estava falando de 

espontaneidade, que o Y. sente falta e falou diversas vezes com relação às filhas, 

mas é interessante como nessa foto ele está muito espontâneo, e acho que vai de 

encontro com o que a gente estava falando antes, que às vezes ele não percebe as 

coisas legais que ele tem. Por exemplo: ele tem um modelo de espontaneidade , 

talvez não na hora que ele queira, ou do jeito que ele queira. 

 

Y  -  A coisa que eu mais queria ser era uma pessoa inteira. 

 

T  -  Você percebe o esforço que você faz para isso ?  Eu estou te vendo aqui o 

tempo todo angustiado. No começo você falou aqui da operação que a gente faz a 

cada quinze dias, onde suas vísceras são expostas.  E realmente, eu te sinto super 

presente, você está mostrando as vísceras aqui. Vem uma emoção toda hora que 

não pode sair, mas está aí, e eu fico me perguntando como fazer para trazer o Y. 

mais um pouquinho ...  Solta essa emoção, seja espontâneo ,  se quiser chorar, 

chora !  A  Z.  disse que nunca te viu chorar, e aqui várias vezes você quase chorou, 
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mas não conseguiu, travou, ficou contido, não pode. O que será que é essa coisa 

que o contém!?! 

 

Y  -  Às vezes eu quero chorar mas não consigo. Quando minha avó morreu eu 

chorei uma lágrima ! 

 

T  -  Pois é, por isso seria interessante a indicação de terapia individual para cada 

um de vocês, para poder abrir, poder lidar com isso, olhar para dentro de si, colocar 

essa emoção para fora, o que  te ajudaria a ser mais espontâneo e destravar isso 

que te contém demais. 

( pausa, com assentimento ) 

Vocês tem acesso a alguma instituição ou posto de saúde que forneça o serviço de 

psicoterapia ? 

 

Z  -  Aonde eu trabalho tem uma psicóloga, mas ela é minha colega, então não dá. 

Pensei no Hospital do Servidor. Até pensei em ligar para lá para saber de psiquiatra. 

 

T  -  Então, independente de psiquiatra, liga para o Serviço de Psicologia do Servidor 

que eu sei que tem. Procurem se informar, seria tão legal poder olhar para dentro de 

cada um, para a gente aqui lidar só com a relação de vocês. 

 

Y  -  É, porque tem muita coisa ... 

 

Z  -  E não tem a menor chance de poder ser toda a semana, né ? 

 

T3 -  Não, é uma pena, porque a gente sabe que para esse vínculo essa freqüência 

não é o ideal. 

 

Z  -  É, eu sinto isso também, e a gente agora até tem conversado mais um pouco 

sobre vir aqui, o que disse, o que não disse ... As primeiras vezes a gente não falava 

nada, era uma coisa que tinha que ficar lá porque senão ia explodir. Então a 

sensação era de ficar uma coisa aberta mesmo, que de repente pode infeccionar. 
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T3 -  Bom, tem o lado deles que seria mais confortável vir semanalmente porque a 

gente tem aqui curativos para tratá-los, mas por outro lado eu acho que a 

elaboração, o processo, acaba sendo muito mais verdadeiro se, por não ter a 

oportunidade de vir aqui, pudesse ser trazido por eles. Mas a gente volta àquele 

tema da situação que é ideal, e da situação que a gente pode ter.  Então, na prática, 

a vida acontece dentro do concreto, dentro do que é possível. Se a gente for se 

prender à questão da idealização, corremos o risco de não fazer nem o que é ideal, 

nem o que é possível !  Acho que esse é o tema mesmo da sessão: imaginem se 

nós 3 fôssemos passar os próximos 15 dias angustiadas por não poder mudar a 

estrutura federal que nos impede de fazer uma sessão semanal, ou seja, se a gente 

for ficar se sentindo culpado por não ter aquilo que não pode ter. Além de não 

resolver o problema, estaríamos acrescentando mais um, que é o da angústia, da 

culpa ...  Um pouco a história que o Y. contava, de se culpar por não ser algo que 

ele não é. Ninguém tem culpa de ser nem o que não é, nem o que é. Pelo que 

somos até podemos pensar, mas de não ser o que não é, é complicado ! 

( pausa ) 

 

Agora, tem uma coisa que eu queria comentar das fotos. Pra mim, eu imagino 

realmente que tenha muita emoção guardada aí, porque é no mínimo bastante 

curioso e muito interessante ver como uma pessoa que vive aparentemente no 

mundo das idéias, no meio de livros, de questões abstratas, e tal, quando é pedido 

para trazer algo que tenha a ver com o seu mundo só trouxe família, né ? Então, isso 

é o que vai dentro. De fato, existe mesmo essa ambigüidade, ou essas coisas que 

na aparência tem um lado que ele deixa aparecer, e aparece tanto que ele brilha e é 

reconhecido por isso. 

Do outro lado são as coisas que não aparecem normalmente, e que custaram para 

aparecer aqui também, porque já foram e já voltaram no bolso algumas vezes ( 

referindo-se a 2 sessões que ele trouxe as fotos mas sentimos que a demanda era 

outra ) .  E é a contrapartida desse outro lado, que é só família afeto ; afeto, 

desafeto, do avesso e do direito, porque no fundo tudo é afeto. 
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T  -  E nessa mesma direção, ele se perguntava se as filhas eram tão importantes 

para ele quanto ele gostaria. Ele trouxe as fotos das filhas e o desenho que a filha 

fez; olha o quanto ele trouxe delas, e nós pedimos que eles escolhessem fotos que 

fossem importantes, que marcassem momentos da vida, e ele escolheu estas  

(várias das filhas pequenas, delas adolescentes e o desenho ) . 

 

                                                                                         ( fim da fita )             
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II.3.1 – ANÁLISE DA SESSÃO 2 
 
 
 

Esta sessão inicia-se mais uma vez trazendo a questão da medicação. Y. 

procurou um psiquiatra indicado por nós, mas não se sentiu a vontade para 

conversar sobre preço (esperava que fosse mais barato, mas não negociou, o que já 

tinha sido pré-estabelecido entre nós e o psiquiatra quando perguntado se atenderia 

por um valor mais acessível. Como Y. não tocou no assunto do pagamento, o 

psiquiatra cobrou o valor normal da sessão). A resistência à medicação parece que 

está menor, pois começou a tomá-la. Agora estamos insistindo para que inicie uma 

psicoterapia individual. 

 

Ao examinarmos as fotos – pedimos que cada um trouxesse quinze fotos que 

fossem significativas da vida deles, e através delas queríamos conhecer um pouco 

das histórias pessoais de cada um - Y. começa a falar sobre seu relacionamento 

com a mãe, que sempre foi muito ruim. “Eu sempre senti isso, assim, que ela não 

gostava de mim” (sic).Nesta fala constatamos o quanto sua mãe não soube 

demonstrar o seu amor, pois há uma grande diferença entre “ser” amado e “sentir-

se” amado. Y. nunca se sentiu amado, e como diz Briggs (2000, p.16), a verdadeira 

auto-estima é a maneira pela qual nos sentimos intimamente, e não a aparência de 

felicidade. 

 

 “Para se considerar uma pessoa realmente adequada e sentir-
se bem interiormente, a criança precisa de experiências de vida 
que lhe provem que tem valor e que é digna de ser amada. 
Não basta dizer à criança que ela é especial. A experiência é 
que importa. Ela fala mais alto do que as palavras”. 

 

 Em suas experiências com a mãe, embora ele a defenda no sentido de ter 

dado conta dos três filhos mesmo ficando viúva tão nova – seu lado racional 

argumentando - , deixa claro o quanto não foi reconhecido em sua individualidade e 

a mágoa que traz consigo até hoje – seu lado emocional reclamando. Verificamos 

isto na seguinte fala: “...eu sempre senti como se ela não reconhecesse a minha 

individualidade” (sic). Como diz Briggs (idem, p.98):  “O respeito à individualidade  

prova que você se importa”. 
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E ainda ressalta que ao permitirmos que a criança seja dona de seus 

sentimentos e reações, causamos grande impacto sobre sua auto-estima. Assim, a 

criança pode acreditar no que é e gostar de si própria, bem como considerar suas 

experiências íntimas legítimas, mesmo quando diferem das experiências de sua 

família. Ter certos sentimentos em certas ocasiões não diminuem seu valor como 

pessoa. 

 

 “A criança com essa convicção não se esconde atrás de 
fingimentos, nem procura impor suas percepções aos outros. 
Em conseqüência, entende-se melhor com as outras pessoas” 
(ibidem, p.100). 

 

Pois bem, como disse Moreno, o criador do Psicodrama, o Homem é um ser 

em  relação, ou seja, ele só existe enquanto existem as outras pessoas para que ele 

se relacione, pois não conseguimos existir sós. Assim, a criança precisa da mãe 

para sua sobrevivência ao nascer, assim como de seus cuidados e amor ao longo 

dos anos para formar sua personalidade. Se esta pessoa que nos é tão importante 

não consegue ter empatia para conosco, tudo fica muito difícil e até, diria eu, 

deturpado. Vou trazer novamente Briggs (op.sit.p.102), que nos fala a respeito da 

empatia: 

 

 “A empatia é ser compreendido de acordo com nosso ponto de 
vista. Significa que outra pessoa entra em nosso mundo e 
mostra que compreende nossos sentimentos, refletindo de 
volta nossa mensagem. Ela deixa, temporariamente, o seu 
mundo para estar conosco em todas as sutilezas de 
significados que uma determinada situação tem para nós”. 

 

A empatia não está ligada ao concordar ou discordar, mas à compreensão 

sem julgamento. Este conceito de empatia me lembra muito Moreno, quando ele fala 

da inversão de papéis ( uma pessoa se coloca no lugar de outra para vivenciar a 

situação a partir do ponto de vista do outro). Embora a empatia seja de mão única, 

ou seja, não necessariamente há uma inversão de papéis, mas uma das pessoas 

realmente consegue compreender o ponto de vista da outra, esta definição me 

remete a um trecho do poema “Divisa” traduzido por Moreno (1914), que diz:  

 

 



 79 

“(...) Em lugar de passos imperativos, o imperador. 
Em lugar de passos criativos, o criador. 

Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face. 
E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos 

E colocá-los-ei no lugar dos meus; 
E arrancarei meus olhos 

Para colocá-los no lugar dos teus; 
Então ver-te-ei com os teus olhos 
E tu ver-me-ás com os meus.(...)” 

 

Na primeira infância, já que o filho ainda não tem a capacidade de se colocar 

no lugar dos pais, o ideal seria que estes tomassem tal atitude, para se ter a noção 

de muitos sentimentos que passam pelos filhos, e que acabam por ser ignorados ou 

desconfirmados em sua importância. 

 

Y. lembra que sua mãe – até hoje - nunca permitiu uma discussão sobre 

diferentes pontos de vista, porque ela sempre tinha razão em tudo.  Briggs 

(2000,p.51) fala do perigo da perda do verdadeiro eu, quando este não consegue 

aparecer em função de outras opiniões que são impostas: 

 

 “A confiança que a criança tem em si mesma é a semente que 
lhe permite florescer. Quando ela cede para corresponder às 
expectativas preconcebidas, que não levam em consideração 
seu temperamento essencial, seu auto-respeito é prejudicado. 
Ser verdadeiro consigo mesmo significa manter a integridade 
de sua constituição; é a raiz básica de sua estabilidade. A 
submissão às expectativas que são contrárias à natureza da 
pessoa, sempre provoca danos. Expectativas rígidas, pouco 
realistas, correspondem a uma imposição: ’Seja o que eu 
preciso que você seja. Não seja você mesmo!’” 

 

Assim, não confiando em si próprio, Y. relaciona o medo que tinha de sua 

mãe, de se expor e levar broncas, ao medo com que encara tudo na vida. “Mas 

então, a minha relação com a minha mãe sempre foi assim, e a minha relação com a 

vida sempre foi de medo, eu sempre tive medo das coisas. Medo, medo mesmo o 

tempo todo” (sic). Ferreira-Santos (1996) fala que o medo pode se manifestar num 

plano patológico, de formas bastante complexas, podendo originar as fobias. Y. 

apresenta alguns comportamentos fóbicos, como por exemplo: não assina cheques 

em público; para receber algum prêmio relacionado às suas traduções (que já foram 
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vários) precisa ingerir bebidas alcoólicas desde a véspera, senão não consegue 

encarar o público. Como diz Ferreira-Santos (1996, p.121): 

 

 “O próprio ciúme, em sua ampla e profunda complexidade, tem 
em sua formulação uma alta dose de medo. Medo da perda, da 
traição, da competição, do outro, de si mesmo... Nos medos do 
imaginário, não há recurso lógico que possa demonstrar ao 
medroso que não há perigo de fato”. 

 

 Esse medo também aparece na primeira relação amorosa de Y., com a 

primeira esposa, mãe da Laura: “Eu vivia com medo de perdê-la, com medo da 

relação acabar, porque ela foi a primeira pessoa que eu tive” (sic). 

 

Y. não contou com o apoio de sua mãe no período de indecisão sobre a 

carreira a ser escolhida. Estava angustiado por não saber o que fazer, mas não 

conseguiu abrir-se com sua mãe, posto o histórico complicado de relação que 

mantinham. Quando um professor percebeu seu sofrimento e sugeriu que fizesse 

“Letras”, já que gostava tanto de ler, foi como uma luz na escuridão, as portas se 

abriram e ele pôde visualizar um futuro.  

 

Y. comete um “ato falho” - segundo Freud (1901,p.32), o ato falho engloba 

toda a espécie de erros, de lapsos na palavra e no funcionamento psíquico, onde o 

desejo inconsciente realiza-se de uma forma geralmente muito manifesta -  em sua 

fala: “Quando minha mãe morreu – ou, quando meu pai morreu (...)” (sic). Sua mãe 

ainda é viva, mas podemos captar aqui sua sensação de falta da figura materna, 

pois desde que perdeu a referência do pai – que era muito positiva, segundo ele – 

sentiu-se sozinho, não amado pela mãe. Talvez ele tenha perdido também sua mãe, 

afetivamente falando, quando o pai morreu. 

 

Uma pessoa bastante importante na vida de Y. , na falta da mãe, foi a tia, que 

acabou por fazer um pouco o papel daquela. Quando o pai faleceu, a tia foi tomar 

conta dos filhos da irmã, já que ela não trabalhava fora e teria tempo para dedicar-se 

a eles, posto que a mãe teve que trabalhar período integral para sustentar os filhos. 

“Então a minha relação com essa tia era super legal. Ela não era viúva, não tinha 

que trabalhar fora, então era uma pessoa super alegre. Essa foi uma relação super 
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importante pra mim, até hoje. Eu não a procuro muito, mas é uma referência pra 

mim. Então, esse deserto afetivo meu é meio relativo, porque eu tive – 

principalmente a minha tia, que é uma pessoa super legal mesmo, que gosta de 

criança, e gosta de jovem também, é uma pessoa super legal, que ouve você, 

conversa – então, acho que isso foi muito importante pra mim, esse apoio afetivo. 

Mas eu saí de Natal com medo das coisas”(sic). 

 

Bowlby (1997, p.165) fala da importância da presença de pessoas que 

transmitam confiança no dia-a-dia da criança, para que se reduzam as situações de 

medo e ansiedade possíveis de serem sentidas: 

 

 “(...) a acessibilidade dos pais e sua disponibilidade para 
responder dão a uma criança, um adolescente ou um jovem 
adulto condições para se sentirem seguros, e uma base a partir 
da qual podem confiantemente proceder a explorações. 
Elucidam-nos igualmente sobre o modo como, da adolescência 
em diante, outras figuras de confiança passam a ter funções 
semelhantes. (...) o apoio decidido e sistemático dos pais, 
combinado com o encorajamento e o respeito pela autonomia 
de uma criança, muito longe de abalar a autoconfiança, 
fornece, pelo contrário, as condições em que ela pode 
desenvolver-se melhor”. 

 

Deste modo, o autor conclui ser a auto-confiança bem fundamentada, 

geralmente, resultado de um crescimento lento e não reprimido, da infância até a 

idade adulta, período este em que, através da interação com outros, incentivadores 

e confiáveis, a pessoa aprende a combinar a confiança nos outros com a confiança 

em si mesma. 

 

Y. teve o apoio da tia, mas parece que não foi o suficiente para lhe dar a 

autoconfiança necessária para sentir-se mais encorajado para enfrentar a vida. 

Mesmo assim,  acredito que se sua presença não tivesse existido, provavelmente Y. 

estaria num nível de neurose mais comprometido, talvez chegando até à psicose. 

 

Y. mostra dúvidas quanto à sua capacidade de amar, ao questionar-se sobre 

o quanto as filhas são importantes para ele. Assim como não teve a vivência de 

sentir-se amado pela mãe, agora acha que não consegue amar as filhas, posto que 
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separou-se delas algumas vezes, não estando tão presente em suas vidas como 

gostaria (nas separações as filhas sempre ficaram com as mães). Não vou me ater a 

nenhuma hipótese sobre a veracidade ou não deste sentimento por falta de dados, e 

por ser um assunto bastante delicado, o qual  poderá ser aprofundado em sua 

terapia individual. 

 

Numa fala mais adiante, Y. demonstra sua preocupação em estar criticando 

sua filha Laura da mesma forma que sua mãe o criticava: “Uma vez ou outra eu falei 

pra ela que eu mandava e-mails e eles sempre voltavam, porque na hora de digitar 

os endereços ela digitava errado. Eu falei: ‘Pô, você não sabe copiar os endereços 

dos e-mails!’ E isso quando eu falei eu lembrei da minha mãe, que ela fazia o tempo 

todo, que eu não sabia nada, e tal”(sic). Aqui aparece o já citado “contágio 

psicológico”, do qual fala Cukier (1998), mas com um elemento positivo: Y. tem a 

consciência de que está repetindo um comportamento que não lhe fez bem, e quer 

mudar sua atitude. Muitas pessoas continuam agindo da mesma forma que sempre 

criticaram os outros, mas sem se dar conta da repetição. Essa consciência é 

importante para que o ciclo se quebre, impedindo que tal comportamento seja 

transmitido para outras gerações. 

 

Nesse momento da sessão, Z. começa a falar de sua relação com a filha. A 

fala: “Às vezes eu penso que fico querendo que ela faça o que eu não fiz e o que eu 

não fui”(sic), vai de encontro às expectativas que os pais colocam em cima dos 

filhos, através dos quais muitas vezes os pais procuram satisfazer seus próprios 

desejos frustrados. É preciso tomar cuidado para que tais expectativas não tenham a 

finalidade de solucionar problemas não resolvidos da infância dos pais. 

 

Z. comenta sobre o nascimento de sua filha Ana, e a relação com ela. Y. traz 

aqui uma experiência que os dois tiveram em comum: quando se separaram, as 

filhas não ficaram com eles, mas sim com os respectivos cônjuges. A diferença está 

em como cada um encarou essa separação: Y. considera ter sido um abandono de 

sua parte, sentia até recentemente como tendo sido falta de amor pela filha e se 

penalizava por isso, embora seu discurso hoje esteja mudando: “Essa coisa de culpa 

que eu sinto agora acho que eu mudei um pouco. Não acho que eu devia ter ficado 

com ela, tal, é possível ter uma relação legal com ela”(sic). Já para Z. foi tranqüilo, 
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embora até hoje considere estranho uma adolescente ter ficado com o pai na 

separação, e não com a mãe: “Eu acho – e até ela fala – que depois que eu me 

separei do pai dela a gente se aproximou até mais do que quando ela morava 

comigo.(...) Mas até hoje eu acho meio esquisito contar para as pessoas que ela foi 

morar com ele e ela tinha treze anos, é uma coisa muito estranha um casal se 

separar e uma menina ir morar com o pai e não com a mãe”(sic). 

 

Em sua fala: “Eu era mesmo má. Minha avó dizia: ‘Não és uma mãe, és uma 

madrasta’”(sic), encontramos ressonância na história de Y., com sua mãe também 

considerada má (como podemos ver em várias passagens encontradas na sessão 

3). Porém, guardadas as devidas proporções. Z. considerava-se uma mãe má por 

ser muito rígida com relação a alguns comportamentos da filha, e provavelmente sua 

irritabilidade com a filha muitas vezes refletia o quanto ainda não estava preparada 

para ser mãe, embora o quisesse ser. “(...)eu não fiquei grávida por opção, assim: 

vou ter um filho agora. Não foi uma coisa desejadíssima – eu queria ter filhos, claro, 

mas não era uma escolha naquele momento. Então eu não tive aquele preparo, não 

fiquei curtindo aquela espera...Também não acho que eu tenha rejeitado”(sic). 

Badinter (1985,p.367) nos fala do mito do amor materno, dessa idéia que todos nós 

temos de que o amor da mãe é intrínseco, não necessitando ser aprendido:  

 

“Ao se percorrer a história das atitudes maternas, nasce a 
convicção de que o instinto materno é um mito. Não 
encontramos nenhuma conduta universal e necessária da mãe. 
Ao contrário, constatamos a extrema variabilidade de seus 
sentimentos, segundo sua cultura, ambições e frustrações. 
Como, então, não chegar à conclusão, mesmo que ela pareça 
cruel, de que o amor materno é apenas um sentimento e, como 
tal, essencialmente contingente? Esse sentimento pode existir 
ou não existir, ser e desaparecer. Mostrar-se forte ou frágil. 
Preferir um filho ou entregar-se a todos. Tudo depende da mãe, 
de sua história e da História. Não, não há uma lei universal 
nessa matéria, que escapa ao determinismo natural. O amor 
materno não é inerente às mulheres. É ‘adicional’”. 

 

Essa dificuldade inicial de Z. em exercer seu papel de mãe tornou-se bastante 

compreensível quando lemos a sessão 5, onde coloca toda uma relação complicada 

com sua mãe, que não conseguia, por sua vez, conversar com a filha sobre muitos 

assuntos importantes ligados ao feminino. O modelo de mulher que Z. teve deixou a 
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desejar, dificultando assim sua identificação com a mãe, assim como o aprendizado 

dos papéis ligados a ela. Porém, com o tempo Z. pôde construir seu papel de mãe, 

interrompendo uma dinâmica que acontecia entre ela e a mãe, evitando assim, o 

“contágio psicológico” desse comportamento distante: “Nós estamos muito próximas 

uma da outra, a gente conversa, ela me conta as angústias – as alegrias também! 

Ela diz que eu sou uma amiga dela”(sic). 

 

Porém, embora Z. tenha construído seu papel de mãe, outro papel ainda não 

conseguiu se desenvolver adequadamente: o feminino, seu papel de mulher. As 

proibições de Y. ajudam-na a esconder esse papel com o qual não se sente à 

vontade, por isso se conforma com a situação. Assim, Y. fica o “vilão”, e ela, a 

“vítima”. Isto é uma forma de controle, além de ser um exemplo bastante claro da 

complementaridade patológica que vive este casal. 

 

Ao perguntarmos para Z. se sua vida foi “bloqueada” de certa forma pelo 

nascimento da filha naquele momento, ela responde: “Não, eu nunca pensei nisso, 

mas acho que eu sentia falta de ser eu mesma. Porque toda vida – e eu já falei isso 

aqui – eu era a filha do Sr. Fulano, amiga da Fulana, mulher do Ciclano e mãe da 

Fulaninha. Sempre eu era a que tinha como referência outra pessoa”(sic). Aqui 

vemos que ela continua repetindo esse comportamento nos dias de hoje, na medida 

em que não consegue fazer o que quer, sair com amigas, vestir-se como tem 

vontade, tudo em função do que Y. vai pensar e como irá reagir. Mais uma vez tem 

como referência outra pessoa. Isso me faz lembrar a dinâmica do “co-dependente”, 

embora este termo seja mais utilizado para pessoas que convivam com alcoólatras. 

Beattie (2002, p.49) arrisca uma definição para esse termo, em meio a tantas outras 

possíveis: “Co-dependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de 

outra afetá-la, e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa”. 

 

 Nesse sentido, posso considerar Z. como co-dependente de Y., pois embora 

pareça que só ela é controlada pelo ciúme dele, o inverso também se aplica: ela 

está constantemente preocupada em como agir para não desencadear o ciúme de 

Y. Beattie (idem, p.52) comenta a dificuldade do co-dependente em agir, enquanto 

reage constantemente a tudo: 
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“É normal reagir à tensão. Não é necessariamente anormal, 
mas é heróico e é um salva vidas aprender a não reagir, e a 
agir de formas mais saudáveis. A maioria de nós, entretanto, 
precisa de ajuda para aprender a fazer isso. (...) A co-
dependência talvez não seja uma doença, mas pode fazer de 
você um doente. E pode contribuir para que as pessoas à sua 
volta continuem a ficar doentes”.  

 

Assim, mais uma vez constatamos o quanto o comportamento de uma pessoa 

na relação afeta diretamente a outra, e nosso grau de responsabilidade nessa 

dinâmica. E novamente tenta conscientizar o co-dependente da sua parte na 

manutenção do problema do outro – já que uma frase típica dessas pessoas 

costuma ser: “O problema é dele, não meu!” – : 

 

 “Seja qual for o problema que a outra pessoa tenha, a co-
dependência envolve um sistema vicioso de pensar, sentir e 
comportar-se em relação a nós mesmos e aos outros que nos 
pode causar dor. Comportamentos co-dependentes ou viciosos 
são autodestrutivos. Freqüentemente, reagimos a pessoas que 
se estão destruindo; reagimos aprendendo a destruir a nós 
mesmos”. (ibidem,p.53) 

 

Assim, nos mantemos em relacionamentos destrutivos, os quais poderiam, de 

outra forma, até ter dado certo. Somos impedidos de encontrar a paz e a felicidade 

com quem nos é mais precioso nessa vida: nós mesmos! 

 

“Esses comportamentos pertencem à única pessoa que cada 
um de nós pode controlar, à única pessoa que podemos 
modificar: nós mesmos. Esses problemas são nossos” (op.sit, 
p.53). 

 

 Mas é muito mais fácil projetar no outro o que não queremos ou não 

conseguimos modificar em nós! 

 

Dando seqüência à sessão, nesse momento as terapeutas conversam entre si 

sobre o que estão percebendo do casal. Esse foi um procedimento utilizado por nós 

enquanto atendíamos com a presença da supervisora na sala (T3) – conforme 

explicado na metodologia -, situação esta que se modificou a partir do momento em 

que fomos para a sala de espelho, com a participação da equipe reflexiva. 

Conversávamos entre nós, sem nos dirigirmos ao casal, pois intencionalmente 
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queríamos que eles ficassem na posição da escuta, do observador, ouvindo de fora 

o que percebíamos sobre sua dinâmica de funcionamento. Acreditamos que quando 

a pessoa está “de fora”, consegue perceber coisas que não teria percebido se 

estivesse “dentro”, aumentando assim a possibilidade do entendimento. Como é um 

procedimento um tanto “diferente”, explicamos o porquê para o casal, que mostrava-

se incomodado com a situação – em especial Y. -, mas que entendeu após o 

esclarecimento. 

 

T3 traz a questão da paternidade (e maternidade) e como as crenças com 

relação a isso diferem para os dois. Cada um teve uma vivência totalmente diferente: 

Y. morava na casa da mãe mas sentia-se completamente distante dela, sem o seu 

amor e reconhecimento; repete sua história com a própria filha, quando esta vai 

morar provisoriamente em sua casa – já casado com Z. – mas não conseguem 

conversar nem manter uma relação saudável, até que ela muda-se para morar 

sozinha. Ou seja: proximidade não traz intimidade. Mas Y. sofre com outra coisa: a 

distância também não o aproxima das pessoas, e ele acredita que isto só o afasta 

mais de quem ama. Já com Z. acontece o oposto: quando se separou e a filha foi 

morar com o pai, aproximaram-se bastante, ao ponto delas se considerarem grandes 

amigas hoje em dia. Como disse T3, “São crenças muito diferentes a respeito da 

mesma situação” (sic). 

 

T3 aponta também a dificuldade de Y. em aproximar seu papel de pai 

imaginário do real: “Eu não sei se ele está conseguindo fazer uma conexão entre o 

pai idealizado e o pai que ele pode ser” (sic). Aqui caímos no tema da idealização, 

que voltará a aparecer ao final da sessão, quando Z. questiona a possibilidade de 

aumentarmos a freqüência das sessões. Como bem colocou T3: “Se a gente for se 

prender à questão da idealização, corremos o risco de não fazer nem o que é ideal, 

nem o que é possível!” (sic). 

 

Mais adiante, enquanto falávamos sobre as fotos, Y. disse uma frase que me 

chamou muito a atenção: “A coisa que eu mais queria ser era uma pessoa 

inteira”(sic). Como veremos na sessão 3, Y. sente-se completamente dependente de 

Z. para sobreviver. Gaudêncio (1991,p.73) nos fala sobre esse tipo de 

relacionamento, a chamada “relação simbiótica”: 
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“De modo geral, a sensação de que o ser amado nos completa 
e nos faz sentir finalmente inteiros advém do fato de que nos 
apaixonamos por aquilo que não somos, por aquilo que nos 
falta. Essa é a fonte principal de nosso prazer erótico e também 
de nossos conflitos”.  

 

Sempre digo que não concordo com aquela velha história da “metade da 

laranja”, no sentido de um dos cônjuges ser considerado a metade que completa o 

outro. Se cortarmos uma laranja ao meio ela apodrecerá rápido, e obviamente estará 

incompleta. É assim que Y. se sente sem a presença de Z., totalmente fadado ao 

fracasso. Costumo dizer aos meus clientes que o ideal é termos duas laranjas 

inteiras, cada uma com suas particularidades, seus defeitos e qualidades, assim 

como seu potencial de crescimento preservado. Num casamento, ambos teriam suas 

atividades, seu trabalho, seus papéis preservados, assim como o lado emocional de 

cada um se desenvolveria paralelamente e também fruto da troca da convivência e 

experiências do casal, contribuindo, enfim, cada um para o crescimento do outro. Se 

conseguíssemos atingir essa qualidade de relação, muitos conflitos deixariam de 

existir. 

 

Ao final da sessão, fica clara a necessidade de cada um se submeter à 

psicoterapia individual, já que ambos trazem demandas particulares para serem 

trabalhadas nas sessões, mas nosso trabalho aqui é dirigido para o casal. Isso fica 

explícito na fala de Y.: “Às vezes eu quero chorar mas não consigo. Quando minha 

avó morreu eu chorei uma lágrima!” (sic). Mais adiante, Z. tenta aumentar o número 

de sessões para darmos conta da demanda: “E não tem a menor chance de poder 

ser toda a semana, né?” (sic). 

 

A sessão chega ao fim com comentários das terapeutas do quanto Y. pôde 

expressar sua emoção através das fotos, assim como do grande valor que atribui a 

sua família. 
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II.4 - SESSÃO  3  (18/06/02) 
 
 
 
T  -  Como você está  ( para Y ), sentindo alguma diferença com a medicação? 

 

Y  -  Eu tenho dormido melhor. Mas tenho uma novidade: procurei a minha terapeuta 

antiga, aquela que eu já fiz terapia um tempo, vou voltar, já marquei consulta para 

amanhã. 

 

T  -  Muito bom !  Grande notícia ! 

 

Y  -  Ela já conhece minha história, eu já fiquei quase um ano com ela, então fica 

mais fácil, acho que vai ser legal. 

 

T2. – ( para Z ) – E vocês viram as fotos da viagem ? (T2 refere-se à tarefa que foi 

dada na sessão anterior, quando pediu-se que eles revissem as fotos da viagem que 

fizeram à Europa, onde os dois passaram ótimos momentos juntos) 

 

Z  -  Não achei as fotos, não vimos. 

 

T  -  Não viram ?  Eu ia perguntar como foi a lição de casa ... 

 

Z  -  Não fiz a lição de casa. São muitas né, e minha filha tinha levado para pôr num 

álbum que ela ia me dar de presente, mas aí não achou, e eu procurei na minha 

casa, mas tá uma bagunça, e eu não achei. 

 

T  -  Mas agora então vocês precisam achar, é uma missão encontra essas fotos !         

( risos ) Isso não se pode perder ! 

 

Z  -  Já quando eu separei aquelas lá ( fotos trazidas para sessão anterior ) um 

monte já não tava. 

 

T  -  Voltando à primeira pergunta, sobre como o Y estava, e ele disse que vai fazer 

a terapia individual; e você, Z , não se anima também a procurar ? 
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Z  -  Eu estou meio apática, eu acho. Até pensei em tentar aqui, mas acho que aqui 

é meio difícil; no Hospital do Servidor eu liguei, mas me disseram para ligar no dia 

20, para só então saber quando vai ser a triagem, e no dia você tem que vir cedo, 

tem que chegar às 6:30 horas, porque se chegar às 8:00 horas não tem mais vaga. 

Então tenho que ir na USP. 

 

T3  -  Na Clínica da PUC também tem. É longe para você ? 

 

Z  -  Fora de mão, mas não é impossível. Na USP é mais fácil, mas também não 

liguei, não vi, não fiz nada. 

 

Y  -  Na USP eu fiz seis meses, são estagiários que fazem. Eu fiz uma vez, depois a 

pessoa que estava terminando o curso falou que ia se instalar em algum consultório, 

não sabia ainda aonde, e me avisaria. Mas eu não voltei depois.   

 

Z  -  Vocês têm o telefone ?  Porque nessas alturas eu nem tenho mais, mas 

também posso achar. 

 

T3  -  O da Clínica da PUC eu vou todo fim-de-semana, posso te dar depois. 

 

Y  -  Não é difícil conseguir vaga na USP ? 

 

T  -  Não é tão difícil, ainda mais agora que estamos em final de semestre, com 

certeza terão novas vagas em agosto. 

 

T3 -  Eu penso que não, realmente, se você for atrás ...  O problema é que 

justamente quem mais precisa é quem está apático, quem está sem força para 

correr atrás, esse é o problema. 

 

T2 –  Na UNIP também tem clínica, tem uma unidade de Psicologia na Faria Lima. 

 

T  -  Todas as faculdades costumam ter clínica, porque os alunos que estão nos 

últimos anos precisam atender, com supervisão. 
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Y  -  Eu gostei quando eu fiz na USP, foi legal, se ela não tivesse saído eu talvez 

não tivesse parado. Ela disse que estava pensando para onde ir, e eu não voltei. 

 

T3 -  Depende do lugar, né? Por exemplo, eu quando atendia na PUC, quando fiz 

terapia de casal lá, atendia um casal que está comigo até hoje, e isso já tem 10 

anos!  (risos)  Eles vão agora só uma vez por ano, porque se recusam a ter alta, mas 

a gente se compromete a ficar até a pessoa ter alta. Na PUC é pago, mas é um 

pagamento simbólico. 

 

T  -  Deixa eu perguntar para Z: como você está sentindo o Y? Percebe alguma 

modificação nele, no jeito de estar ? 

 

Z  -  Acho que muito pouco, ele está dormindo melhor, enquanto que eu estou 

dormindo muito pior, não por causa disto. É que eu parei um tratamento que estava 

fazendo de reposição hormonal, e então morro de calor de noite ... E eu acho que tá 

melhor, mas têm umas coisas que ... marcam, o ciúme, e aí dá vontade de sair 

correndo. 

 

Y  -  Sabe como eu sinto?  Sinto como se tivesse uma bomba na minha cabeça, 

entendeu, uma coisa que a qualquer momento pode me perturbar. Tanto para mim 

quanto para ela. Mas eu acho que ... 

 

T  -  Essa bomba é o ciúme ? 

 

Y  -  É , eu nem gosto de falar, sabe ... é um ... 

 

T  -  (Levanta-se põe a bolsa na cadeira onde estava sentada)  Vamos supor que 

aqui está o ciúme. Como é que fica o Y sem a bomba, o que há por traz dele ? 

(concretização do sintoma) 
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Y  -  Y é uma pessoa que quer ter relações legais com a Z, com as minhas filhas, 

com as pessoas em geral. Uma pessoa que tem interesses em coisas ... Na 

literatura, por exemplo, eu gosto de estudar línguas, sabe, eu trabalho com essas 

coisas, e sem o ciúme eu acho que faria isso de uma forma muito mais tranqüila; eu 

queria me dedicar mais. Essa energia que eu perco com essa história de ciúme eu 

aplicaria nisto, em melhorar as minhas relações, curtir as coisas que eu curto, com 

mais proveito, mais facilidade, e tal. Se eu não tivesse isso eu acho que minha vida 

seria muito melhor. Agora eu acho também que esse ciúme é função de outras 

coisas, entendeu, é a manifestação mais concreta... 

 

T  -  Por isso que eu coloquei aqui, bem concreto. 

 

Y  -  É, mas acho que deve ter a ver com a minha personalidade mesmo, com a 

saúde, é uma dificuldade. 

 

T  -  Vem cá, sente-se aqui ( tira a bolsa ) e agora você é o ciúme, tá ? Vou falar com 

o ciúme, tá ?  - Ciúme, o que você faz com o Y ?  Você está aí em função do quê ?  

Ele falou que você está aí mas que é apenas uma manifestação concreta. O que 

você está escondendo de Y ? 

 

Y/ciúme -  Eu acho que uma insegurança, falta de iniciativa, falta de projetos ; uma 

personalidade que tem medo, que se apaga, que se encolhe um pouco diante das 

coisas, que às vezes diante de uma situação, de outra pessoa qualquer, de uma 

ameaça, é como se não fosse uma presença, fosse um zero, não representasse 

nada   ( T coloca T2 na cadeira de Y para o ciúme falar com ele ) em comparação 

com outras pessoas. 

 

T  -  E ele se compara a algumas outras pessoas em especial, ou qualquer outra 

pessoa ?  Tem alguém que vem mais à mente dele especificamente ? 

 

Y/c  -  Não, várias, inclusive imaginárias.  

 

T  -  Como seriam essas pessoas imaginárias ? 
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Y/c  -   Uma pessoa com poder de decisão, que tenha uma presença, que compra 

apartamento, que desenvolva um social maior, essas coisas, assim. 

 

T  -  Então essas pessoas, quando vêm à cabeça dele, você aparece para encobrir ? 

 

Y/c  -  Eu ressalto a ambição dele diante dessas pessoas que tenham a existência 

mais completa, sei lá. 

 

T  -  Você vem confirmar que ele é inútil, um “Zé Ninguém” , que não compra 

apartamento, é inseguro, não consegue fazer as coisas, tudo isso, você vem aí e 

joga tudo isso na cara dele. 

 

Y  -  É . 

 

T  -  Z , você percebe isso que ele está falando, do ciúme ? 

 

Z  -  Eu acho que sim, mas acho que não é o ciúme a coisa mais ... , não acho que 

atrapalhe, porque assim, quando a gente falou de vir aqui – e acho que eu já falei 

isso, a gente já falou – eu disse: a gente vai se você quer ficar comigo mesmo, mas 

se você não quiser não tem a ver a gente ir, para não sofrer. É claro que eu quero 

ficar com ele, lógico, mas acho que independente disso ele fala mesmo que ele 

nunca teve tranqüilidade, sossego, de relaxar, nunca na vida, nem quando era 

menino, nem depois quando era adulto, nada a ver comigo e nem com o ciúme, eu 

acho. Assim, de estar sempre ... de andar pela casa com o prato na mão, aflito. Eu 

acho que isso é importante sim, e agita a gente, mas se não houvesse o ciúme não 

ia ser legal. 

 

T3 -  Então será que uma das coisas que o ciúme está ajudando a cobrir é toda essa 

insatisfação, essa dificuldade de relaxar, que vem antes ?  Ele está ajudando a tapar 

alguma coisa mesmo, algum buraco, ele tem uma função, porque senão  não estaria 

aí. 

 

T  -  Ele está encobrindo uma dificuldade enorme de se relacionar com o mundo, 

com as pessoas, com os entes queridos. 
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T3 -  O ciúme, mal ou bem, também dá voz para alguém que está completamente 

sem voz. Alguma voz o ciúme traz, uma voz que se faz presente, sendo melhor do 

que voz nenhuma. 

 

T  -  Dá um poder para quem está completamente sem poder. 

 

T3 -  Uma presença, né ?  Pelo menos concretiza alguma coisa. Agora, que mais 

algumas coisas ele está tapando, a Z  deu algumas dicas. De repente o Y  podia 

sentar aqui e falar um pouco sobre o que a Z. disse , ver o que ele achou.  

( Y volta para seu lugar anterior, deixando o papel do ciúme ). 

 

Y  -  Eu acho que o que ela falou tem tudo a ver, que é isso mesmo .  ( ... ) 

 

T  -  Y , você está falando de uma angústia muito grande, de uma prisão interna. 

Você consegue localizar isso no seu corpo ?  Aonde essa angústia se mostra 

através do seu corpo ?  Tente localizá-la. 

 

Y  -  Por exemplo: mão fria, respiração ofegante, estômago ( com as mãos aperta o 

estômago ). Teve um tempo que eu sentia na cabeça, tinha muita dor de cabeça. 

 

T3 -  Então faz; vamos supor que a angústia viesse aqui e te fizesse alguma coisa: 

te aperta, te enforca, te espreme. O que a angústia faz ? Pegue o seu corpo como 

se fosse de barro e mostre para nós: se a angústia fosse uma pessoa o que ela 

estaria fazendo no seu corpo ? 

 

Y  -  Por exemplo: a respiração – coloca as mãos sobre os joelhos apoiando os 

braços, visivelmente ansioso, e faz a respiração que se dificulta. Quando eu sinto 

isso, não sei porque essa impressão minha, mas quando você tem uma 

preocupação, um problema, você consegue fazer outras coisas, você não perde o 

interesse por aquilo que está em volta; e a minha vida não é só minha relação com a 

Z , é com minhas filhas, com o trabalho. Quando eu ... 

 

T  -  Não verbalize muito, tente fazer com o seu corpo.  
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Y  -  Não sei, é uma inquietação total de ficar andando, sabe, ficar andando de um 

lado para o outro ... 

 

T  -  Então vai, anda aqui pela sala. Enquanto você vai andando, vai pensando alto.  

( Y anda pela sala, silencioso ). Deixe fluir os pensamentos.  ( continua sem falar ).  

Vou tentar te ajudar, se não fizer sentido você me fala. ( faz duplo, com a mão no 

ombro dele, andando ao seu lado )  “Ah, meu Deus ! Eu não sei me expressar, o que 

eu vou falar aqui ? To nervoso, que situação !  Mas o que eu vou falar ? Vem tanta 

coisa na minha cabeça, mas o que falar ?” 

 

Y  -  É, eu me vejo num beco sem saída. As coisas estão na minha frente e eu tenho 

que escolher entre 2: uma é em relação a Z , eu sofro tremendamente e faço ela 

sofrer, mas não consigo deixar de sentir isso, é fortíssimo, eu me esforço para 

trabalhar e faço um esforço tremendo para não me irritar. A outra saída é me 

separar, mas para mim isso não resolve, porque eu não consigo me imaginar sem 

ela. Então seria escolher entre morrer ou se matar. 

 

T  -  Qual seria seu movimento, Z ?  O dele é ficar agitado, andando de um lado para 

o outro. E você, o que faria ? 

 

Z  -  Dormir !  Eu tava pensando no tanto que o Y  gosta de mim para estar aqui 

fazendo isso, andando para lá e para cá, que é uma coisa que eu sei que é muito 

difícil para ele. Acho que eu fiquei comovida com isso, entendeu ?  E eu penso às 

vezes que ele se entrega mais, se expõe mais aqui do que eu, sabe, eu não acho 

legal, mas assim, eu fico pensando que eu tenho menos problemas, que se não 

fosse assim, tarará, eu ia estar ótima, maravilhosa. Então eu acho que ele se expõe 

mais do que eu; eu fico mais esperando. 

 

T  -  Você achou uma força dele, né ?  O que ele contou de estar sem força, sem 

voz, sem oportunidade de dizer e fazer nada, um João Ninguém; tudo isso que ele 

está dizendo já é uma força ele conseguir se expressar, porque a gente sabe o 

quanto para ele é difícil se expor. Apareceu uma força aí que eu não sei se ele sabe 

que tem. 
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Y  -  Eu tenho confiança, força para algumas coisas. Por exemplo: essa coisa de eu 

trabalhar com a tradução é uma batalha tremenda para eu conseguir isso. É uma 

batalha. O primeiro livro que eu peguei para fazer em inglês eu não sabia inglês, e 

tinha 600 páginas para fazer. E eu fiz. E depois um cara que escreve no Estadão, 

que é bilíngüe, é americano, ele leu a tradução e falou para a editora que gostou, e 

tal. Quando eu tô muito interessado numa coisa eu batalho aquilo, sabe ?  Mais 

nesse nível aí, de batalhar uma coisa desse tipo. Mas nos outros campos da vida eu 

me sinto muito fraco. 

 

T  -  Pelo seu casamento você está batalhando! 

 

T3 -  Acho que ele tem a idéia de que as pessoas são fortes em todos os sentidos... 

 

Y  -  De fora eu vejo assim. 

 

T3 -  Eu queria chamar atenção para uma coisa que me pareceu sumamente 

importante, que a Z  trouxe, que o discurso aqui – e eu acho importantíssimo a gente 

pegar isso – de que as dificuldades de Y  é que são responsáveis e que põem o 

casamento em risco, né ?  E ela agora, com muita honestidade, se questionou: “Será 

que de fato é só a dificuldade de Y  ?  Até que ponto estou sendo honesta em deixar 

ele mostrar as coisas dele e escondendo as minhas?” Em outras palavras, eu fico 

pensando: até que ponto a gente compra a dificuldade que é de outra pessoa, e 

essa dificuldade acaba tendo a mesma função que o ciúme teria de estar encobrindo 

as nossas próprias dificuldades, até que ponto a gente dá permissão para a 

dificuldade do outro interferir na nossa vida; porque uma coisa concreta é a 

dificuldade, a outra coisa é a permissão que cada pessoa vai dar para essa 

dificuldade entrar na vida de cada um. 

 

T  -  Isso me lembra a dependência e a co-dependência. Pensando na droga, 

mesmo, o Y  como sendo o drogado e em Z , dependendo desta droga para viver.          
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T3 -  Agora, a gente falava muito das dificuldades, mas não podemos esquecer o 

outro caminho que estávamos seguindo que é o caminho dos recursos, de todas 

essas forças que a gente tava conseguindo enxergar. E uma coisa que me preocupa 

é que o Y só viu duas alternativas, e tem um autor que eu gosto muito, que é o 

Stainer, que diz que cada situação oferece pelo menos 12 pontos de vista. Então, 

qual seriam os outros 10 além desses que ele viu ?  Será que a Z  viu alguns outros?   

Porque ele só vê 2 soluções, e está num xeque-mate. 

 

T  -  Quais seriam as outras, Z ? Como está para você isso tudo ? 

 

Z  -  Acho que não é beco sem saída, acho que tem saída, isso pode mudar. 

 

T2 -  Sabe o que eu acho ?  Ele  mesmo foi  procurar  tratamento,  procurou o  Pedro  

( psiquiatra ) e está usando o medicamento; foi pedir ajuda para a antiga terapeuta, 

vai retomar a terapia e vem aqui também. 

 

T3 -  E então, o fato dele ter procurado o Pedro, de estar procurando a terapia, me 

faz acreditar – pra mim – que ele vê mais do que duas alternativas. 

 

T  -  Pois é, ele está preso naquelas duas e esquece de ver que está seguindo uma 

terceira, que é a de acreditar que isso tem cura, que tem uma melhora, que existe 

tratamento possível, que as coisas podem melhorar, e assim ele vai poder conviver 

com a Z  com muito mais qualidade na relação. 

 

T3 -  Z , na sua fantasia, quando você acha que começou essa angústia a morar 

dentro do peito de Y ? 

 

Z  -  Acho que quando o pai dele morreu. Ou até, sei lá, quando a mãe dele teve 

depressão pós-parto, acho que é uma coisa muito, muito antiga. 

 

Y  -  Eu acho que pode ser, porque desde que eu lembro de ter consciência eu já 

tinha isso. 

 

T3 -  Nas suas primeiras lembranças já tinha isso ... 
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Y  -  É, de infância, e tal. Eu falei que eu não saía com minha mãe. Não era sempre, 

mas muitas vezes eu ficava em casa, não saía com ela. E você vê que uma criança, 

na época não saía sozinha, tinha que sair com a mãe, mas eu não queria sair, ficava 

em casa. Eu gosto dos meus irmãos, gosto da família da minha mãe, gosto de 

praticamente todo mundo, dos primos e tal. Não tenho uma aproximação muito 

grande, mas eu tive tias muito carinhosas, um pessoal legal, e tal. 

(terapeutas conversam entre si) 

 

T  -  Y , qual é a cena mais remota que você lembra da sua infância que a angústia 

estava presente, que você possa trazer para a gente ? 

 

Y  -  Eu lembro de alguma coisa ... não sei localizar no tempo ... lembro de uma 

coisa significativa. Por exemplo: um dia eu estava muito contente, brincando, rindo, 

aí minha mãe escreveu num papel assim: “ Y , você é um bobo alegre ou um alegre 

bobo ? “ – e deu para mim. Eu acho que isso é de uma crueldade tremenda, uma 

coisa terrível. Minha mãe não é um ogro, mas assim, ela tinha esse tipo de coisa, 

entendeu ? 

Eu morei em Recife, saí de lá com 20 anos e nunca tinha tido uma namorada. Eu 

queria ter uma namorada, mas não conseguia chegar, todo sem jeito, não tinha 

conversa. E aí, quando eu conheci a pessoa com quem eu casei eu fiquei muito 

feliz, foi uma coisa assim ... maravilhosa, entendeu? A gente se conheceu e no dia 

seguinte já foi transar, eu nem sabia direito como fazer. E eu fiquei num estado de 

graça, tinha medo de ser atropelado na rua porque eu ficava muito contente, sabe ?  

E eu trabalhava na biblioteca da Aliança Francesa na época, e é engraçado que eu 

acho que as pessoas sentiam a alegria que eu tava, e um dia veio uma moça e 

falou: - “Eu nunca te dei um presente” – e me deu um disco; outra pessoa me deu 

não sei o quê, eu nem lembro, e eu estava numa felicidade grande. Eu lembro que 

eu tinha comprado em prestações a obra completa de Fernando Pessoa, e foi uma 

pessoa em casa e comentou que gostava muito do Fernando Pessoa; eu dei para 

ela, nem tinha acabado de pagar !  Eu estava nesse estado, e escrevi para minha 

mãe dizendo que conheci uma pessoa, que gostei muito, etc.  

Resposta da minha mãe, dentre um milhão de possibilidades que eu poderia ter de 

uma resposta. Ela mandou o seguinte:  “ Y  - ela gosta de ler também, fez curso 

primário mas ela lê todos os meus livros, lia o diabo, coleção da Abril de clássicos, 
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etc – pelo estilo da sua carta vejo que você tem a influência de Machado de Assis. 

Espero que não aconteça com você o que aconteceu com o Bentinho de Dom 

Casmurro” , que é o cara que foi traído, ou não. O livro inteiro gira em torno do 

personagem perguntando se a mulher o traiu ou não. A história é essa, e muito bem 

feita, e eu gostava de ler Machado de Assis, não esse livro especificamente, mas a 

obra dele é muito interessante, ele é um dos grandes autores ... 

 

T3 -  Não é muita coincidência que essa seja sua obsessão até hoje ? 

 

Y  -  É , mas eu acho que não foi isso exatamente, não foi isso, ela não plantou. Mas 

assim, você ouvir isso da sua mãe, poxa, isso é muito terrível ! Eu fiquei com dor de 

cabeça, sabe, fiquei com dor de cabeça o dia inteiro quando recebi aquela carta. E 

muitas vezes, eu estava em Brasília, quando recebia cartas ficava 3 dias antes de 

ler, eu largava lá ... e depois passou anos, fiquei muito tempo sem ir lá. Eu só vou 

quando ela faz muita pressão. Aí eu vou, porque ela tem qualidades também, 

entendem ? Não sei porque uma pessoa faz isso. Eu não entendo, até hoje, quando 

eu vejo uma maldade gratuita eu fico “p” da vida. Se eu piso no pé de uma pessoa e 

ela me dá um soco na cara, eu entendo, mas eu não entendo a maldade gratuita, 

isso me dá uma irritação profunda. Por exemplo: eu vou contar outro caso. 

 

T  -  Não, vamos parar de verbalizar. Você falou do bilhete da sua mãe de “bobo 

alegre ou alegre bobo” . Feche os olhos e se veja nessa cena. Quantos anos você 

tem ? 

(psicodrama interno) 

 

Y  -  Sete ou oito. 

 

T  -  Você consegue se ver nesse momento alegre, saltitante, feliz ? 

 

Y  -  Consigo. 

 

T  -  Então se veja. Como está sua vida, o que está acontecendo que está te 

deixando tão feliz ? 
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Y  -  Não sei, pode ser porque o dia está bonito, e eu to querendo pular, cantar, sei 

lá. 

 

T  -  Vai indo na cena e me contando, em que momento você vê esse bilhete. Conte 

no presente. 

 

Y  -  Agora eu to com a sensação de que eu sou um nada, um bobão. 

 

T  -  A troco de quê você recebeu esse bilhete ?  Sua mãe chegou a te ver ? 

 

Y  -  É. Eu acho que ela tinha uma dificuldade de me ver feliz, não queria me ver 

contente. 

 

T  -  Entre no lugar da sua mãe. Seja ela e veja o Y  aí todo alegre e saltitante. Como 

a senhora se chama ? 

 

Y  -  Ana Maria. 

 

T  -  Dona Ana Maria, o que a senhora está vendo no seu filho ? 

 

Y  -  Isso eu já não consigo fazer, eu não consigo imaginar uma pessoa que faz isso 

com um filho. Não consigo imaginar o porque dela fazer isso, não consigo entender. 

 

T  -  Então volta para você. Você acabou de receber da sua mãe esse bilhete te 

chamando de “bobo alegre ou alegre bobo”. O que você sente ? 

 

Y  -  Fico como se eu fosse mesmo um tonto, um bobo mesmo. 

 

T  -  E onde no corpo você poderia dizer que aparece esse sentimento. 

 

Y  -  Na região do estômago. ( coloca a mão apertando ) 

 

T  -  Te aperta o estômago ?  - Digo para T3 entrar como força que aperta o 

estômago. 
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Y  -  Eu não sinto muito isso, não me observo assim. Mas é uma sensação que 

também pode ser às vezes mão fria ... 

 

T  -  É, no estômago não está dando para digerir algumas coisas, está te dando um 

enjôo de estômago, não está caindo bem aquilo que ela falou. 

        ( Y  concorda) 

 

T  -  ( diz para ego apertar mais o estômago). 

 

Y  -  Tá, mas eu não sinto isso muito fisicamente não, viu ? 

 

T3 -  Tá, então eu sou a angústia agora – e se coloca como peso em cima dele. 

 

T  -  Vai vendo o que você vai sentindo com essa angústia te apertando. Vê se vem 

outras lembranças, sensações, deixe vir livremente. 

   ( silêncio. Y  está com a cabeça entre os joelhos e a angústia em cima dele ) 

 

T  -  Está te incomodando essa angústia ? 

 

Y  -  Sim. 

 

T  -  Como você pode tirar ela daí ? 

 

Y  -  Eu tenho que mudar de cenário, não posso ficar convivendo com esse tipo de 

coisas, com esta hostilidade, ou vontade de destruição. 

 

T  -  Mas você tem apenas 7 anos, como é que você pode sair desse cenário ? 

 

Y  -  Eu posso evitar pessoas que me fazem mal, posso encontrar pessoas que 

estão fora desse mundo aí com quem talvez eu possa ter uma relação diferente. 

 

T  -  Você consegue encontrar ? 
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Y  -  Eu consigo, mas levo comigo a deformação que já veio desde cedo, da infância. 

Às vezes eu reproduzo nas pessoas que eu vejo ... 

 

T  -  Você está falando com a idade de hoje. E essa angústia aqui, como você faz 

com 7 anos ? 

 

Y  -  Eu só me encolho, e fico sozinho, fico com raiva. 

 

T  -  Então se encolhe, vai encolhendo o máximo que der. Vai vendo o que vai 

aparecendo.  ( silêncio ) 

 

T  -  O que está passando aí ? 

 

Y  -  Nada.     – silêncio 

 

T  -  Quem poderia te ajudar a sair disso ? 

Y  -  Não vejo ninguém especificamente. Vejo pessoas que não me agridem 

gratuitamente, que gostam de mim de verdade mesmo, sem querer nada em troca, 

que se alegram com a minha alegria. 

 

T  -  Mas o peso continua. 

 

Y  -  Eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer é me encolher. 

 

T3 -  Pra mim que sou peso aqui está bom, quanto mais ele se encolher mais fica 

confortável para mim. 

 

T  -  Você tem alguma idéia, Z , do que fazer aqui para ajudar o Y ? 

 

Z  -  Eu to achando que é uma coisa tão íntima, tão íntima, que eu to me sentindo 

como se estivesse espiando no buraco da fechadura. Eu não queria estar aqui! 
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T  -  Então você vai entrar no lugar do Y , vai ser ele agora; assuma a postura que 

ele estava.    ( Z entra no lugar do Y )   Y , veja daqui. Como você pode ajudar este 

homem, ou esta criança de sete anos com essa sensação de angústia ? 

 

Y  -  Uma pessoa esmagada, sem saída. A única coisa que pode ajudar é encontrar 

outra pessoa que goste dele e da ação dele com a própria vida, buscar o caminho 

dele. 

 

T  -  Como você pode tirar esse peso dele aqui, agora ? – porque olha como ele  

está, completamente esmagado! 

 

Y  -  Agora ? – vai até Z  e cochicha no ouvido para que ela faça força para cima. 

“Tenta levantar”.  -  Ela se levanta, empurrando T3. 

 

(Z  respira fundo, aliviada e sorrindo). 

 

T  -  Buscar uma força, né ?  Como foi ? 

 

Z  -  Foi bom !  ( sorrindo ) 

 

T  -  Mas agora eu queria que o Y  fizesse isso. Venha aqui no seu lugar e tire o 

peso. – ele empurra com tanta força que T3 quase cai janela abaixo ! 

          ( sentamos todos ) 

 

T  -  Como foi ? 

 

Z  -  Me lembrei de uma coisa que a gente falou uma vez, há muito tempo, muito 

mesmo, que ela falou que você parecia que pedia desculpas por existir. Eu te falei 

isso?        

- Dirigindo-se ao Y., referindo-se a uma das filhas dele. 

 

Y  -  Falou. 
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Z  -  Tem uns 10 anos isso, ela era bem adolescente. Eu acho que é isso mesmo. 

Você fica muito certinho, e também quando resolve, não tem medida, eu acho. 

Y  -  Por exemplo, você está no trabalho. Eu tive uma chefe que era muito invasiva, 

não só comigo.  Eu sou suspeito, porque tenho uma história de autoritarismo da 

minha mãe; mas era uma coisa assim dela ligar às 3:00 h da manhã para as 

pessoas para certos problemas. Era uma invasão, mesmo, e eu fui deixando, 

entendem, deixei. Outras pessoas também deixaram; algumas pessoas reagiam e 

não deixavam isso. Por exemplo, tinha um refeitório na editora, aonde eu trabalhava, 

um lugar legal. As pessoas se encontravam na hora do almoço, mas quem 

trabalhava com ela tinha que sentar na mesa dela. Não é que ela dizia que tinha que 

ser, mas se não sentasse ela fazia represália no trabalho, sabe, coisas desse tipo, 

uma coisa muito doentia. E tinha umas pessoas que conseguiam ter uma 

independência, outras não. Eu não tinha, mas eu fiz o plano de ir embora e fui, 

construí uma alternativa para isso, enfim. Eu me dobro, e tal, mas não estou 

contente com aquilo. É uma coisa estratégica, eu faço todas as concessões – 

porque eu não tenho força para não fazer – mas eu resolvo, não agüento a situação. 

 

T3 -  Você não está disposto a conceder seu casamento. 

 

Y  -  Não, não estou. Têm coisas que não dá para você fazer. Por exemplo: minha 

filha está enfrentando uma situação, ela está ... pra que eu possa defender minha 

filha eu tenho que enfrentar umas barras. Eu tenho, não vou fugir, não vou embora. 

Têm coisas que essa estratégia não funciona. 

Sabe, eu acho que uma criança submetida a uma situação dessa é um troço muito 

ruim, porque veja, eu não tinha pai, não tinha outra referência em casa. Era uma 

pessoa que tinha total autoridade sobre mim, da qual eu dependia para viver. Ela é 

que me dava comida, a roupa, tal. 

 

T  -  Mas o mais incrível é que você desenvolve hoje um sistema que é exatamente o 

que ela te falava, né, do ciúme, da desconfiança, da traição, e hoje a sua vida 

depende disso. 

 

Y  -  É, eu vejo o absurdo disso, mas eu não gosto, e nem quero manter isso. 
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T  -  Mas dá para ver a ligação, não foi à toa que você desenvolveu isso, tem uma 

ligação forte como a sua infância. 

 

Y  -  Eu acho que não tem a ver com essa carta. 

 

T3 -  Você consegue ver que você não tem mais sete anos ? 

 

Y  -  Eu vejo. 

 

T3 -  Então tá bom. Vamos ficar por aqui.          
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II.4.1 - ANÁLISE DA SESSÃO 3 
 
 
 

A sessão inicia-se com um progresso de Y.: procurou sua ex-terapeuta para 

reiniciar o processo psicoterápico. Por aí vemos sua boa vontade e preocupação em 

realmente melhorar para manter o casamento. Por outro lado, Z. ainda não 

demonstra movimento em direção ao seu crescimento pessoal, e está paralisada. As 

terapeutas fazem uma tentativa de incentivá-la a procurar ajuda, dando dicas de 

vários locais onde poderia ser atendida gratuitamente, eliminando assim essa 

variável, que poderia ser um empecilho ao tratamento. Z. mostra-se interessada e 

diz que vai procurar. 

 

Em seguida, a pergunta feita para Z. sobre como ela está percebendo Y. visa 

checar o efeito da medicação, que já está sendo tomada há cerca de um mês. Aí 

aparece o desespero de Z. e sua visível expectativa quanto a uma melhora mais 

rápida de Y., que não aconteceu: “Eu acho que tá melhor, mas têm umas coisas 

que... marcam, o ciúme, e aí dá vontade de sair correndo”(sic). 

 

Com essa referência novamente ao ciúme, Y. identifica-se também com o 

desespero de Z., e compara seu sintoma a uma bomba em sua cabeça. Pensando 

numa sessão psicodramática, podemos considerar que enquanto falávamos sobre a 

procura de terapia individual de Y. e Z. estávamos no aquecimento inespecífico, 

onde introduzimos a sessão com o assunto que aparecer no momento, não 

necessariamente direcionando para algo; ao perguntarmos para Z. como ela estava 

vendo Y., iniciamos o aquecimento específico, onde a conversa já se direciona para 

algum tema que o diretor (aquele que conduz a sessão) tenha em mente, ou que o 

grupo esteja trazendo. Essa fase foi rápida, pois logo definiu-se o protagonista 

(sujeito que vai representar o grupo na dramatização, simbolizando os sentimentos 

comuns a todos – ou à maioria deles), e partimos para a dramatização: aqui 

acontece a ação dramática, onde o conflito é representado no cenário pelo 

protagonista, com a intenção de encontrar um encaminhamento ou resolução 

daquele. A T. concretiza (vide metodologia) o ciúme, colocando uma bolsa na 

cadeira para representá-lo. Com a concretização, este sentimento toma forma e 

passa a existir fora de Y., sendo visto como algo distinto dele. Minha intenção é 



 106 

descobrir o que há em Y. além do ciúme, pois só aparece ele em todos os 

momentos. Certamente Y. tem qualidades, gosta de fazer coisas interessantes, mas 

nada disso aparece. Em sua resposta, Y. encontra dificuldade em reconhecer 

qualidades próprias: “Na literatura, por exemplo, eu gosto de estudar línguas, sabe, 

eu trabalho com essas coisas, e sem o ciúme eu acho que faria isso de uma forma 

muito mais tranqüila; eu queria me dedicar mais”(sic). Mesmo tendo recebido vários 

prêmios importantes de tradução, não consegue se reconhecer como bom, passa a 

idéia de que poderia ser muito melhor se houvesse maior dedicação de sua parte.  

 

Na concretização do ciúme, Y. manifesta o conteúdo daquilo que era trazido 

apenas no verbal, e no momento em que assume o lugar do ciúme, pode ver-se 

como algo totalmente fora de Y., separando o sintoma da sua pessoa. Nesse lugar, 

tem uma visão de si como incompetente em todos os sentidos: “(...) que às vezes 

diante de uma situação, de outra pessoa qualquer, de uma ameaça, é como se não 

fosse uma presença, fosse um zero, não representasse nada em comparação com 

outras pessoas”(sic). Aqui aparece sua auto-estima nula, zerada, e que, segundo 

ele, o ciúme aparece para escondê-la, para que não olhe para esse lado seu que 

precisa ser devidamente cuidado e trabalhado. 

 

O 3o imaginário surge, porém não me aterei a ele aqui porque a sessão 6 será 

toda dedicada a ele.   

 

Z. faz uma observação bastante importante, tentando tirar o foco do ciúme e 

mostrando que a questão é muito mais profunda, ou seja, que mesmo que o ciúme 

não estivesse presente há muitas coisas em Y. que precisam ser trabalhadas por ele 

próprio, independente da relação com ela – sua ansiedade exagerada: “(...) É claro 

que eu quero ficar com ele, lógico, mas acho que independente disso ele fala 

mesmo que ele nunca teve tranqüilidade, sossego, de relaxar, nunca na vida, nem 

quando era menino, nem depois quando era adulto, nada a ver comigo e nem com o 

ciúme, eu acho. Assim, de estar sempre... de andar pela casa com o prato na mão, 

aflito. Eu acho que isso é importante sim, e agita a gente, mas se não houvesse o 

ciúme não ia ser legal.” (sic) 
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Z. traz aqui a questão da história pessoal de Y interferindo na relação do 

casal: desde pequeno ele sempre foi ansioso e traz isso consigo até hoje. Há, sim, 

algo dele que deve ser trabalhado profundamente em terapia individual – que por 

sinal ele acaba de reiniciar o processo -, assim como há aspectos de sua família de 

origem que precisam ser elaborados e resignificados.  Como nos fala Anton (2000, 

p. 100):  

 

“O indivíduo é a síntese do sistêmico. Traz, dentro de si, a 
história de duas famílias que, na verdade, representam outras, 
que as precederam, e podem ser consideradas em uma 
proporção crescente, geométrica. Assim, as pessoas, em sua 
individualidade, em qualquer espécie de terapia, merecem ser 
consideradas como representantes dos sistemas dos quais 
participam, sob o aspecto vertical (transgeracional) e horizontal 
(família atual, sociedade, etc).” 

 

 

Assim que encontramos a função do sintoma (do ciúme), e vimos o quanto ele 

permite que Y. tenha voz utilizando-o, encerramos a dramatização, voltando Y. para 

seu lugar. 

 

Logo em seguida tento concretizar novamente uma sensação: agora, a 

angústia. Enquanto Y. anda pela sala, faço seu duplo (vide metodologia), o que lhe 

facilita o início da fala. Nesse momento aparece a enorme dependência de Y. em 

relação a Z., e seu sofrimento por causa disso: “É, eu me vejo num beco sem saída. 

As coisas estão na minha frente e eu tenho que escolher entre duas: uma é em 

relação a Z., eu sofro tremendamente e faço ela sofrer, mas não consigo deixar de 

sentir isso, é fortíssimo, eu me esforço para trabalhar e faço um esforço tremendo 

para não me irritar. A outra saída é me separar, mas pra mim isso não resolve, 

porque eu não consigo me imaginar sem ela. Então seria escolher entre morrer ou 

se matar” (sic).  

 

Ferreira-Santos (1996, p.137) comenta a relação entre ciúme e posse, 

dizendo que o ciúme está sempre relacionado ao sentido de possuir, ao medo de se 

perder o que – em nossas cabeças – nos pertence. As pessoas que seguem essa 
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lógica necessitam possuir para poder ser, assim como o contrário também é 

verdadeiro: não possuir ou perder é não ser ou deixar de existir. 

 

“Assim, a posse do outro é mais do que absolutamente 
necessária. É vital para a consciência de “ser”, isto é, eu existo 
porque o outro existe. Isso pode até ser bonito numa 
declaração de amor, mas fere brutalmente os conceitos de 
individualidade e de relação interpessoal, pois o interpessoal 
implica ‘entre duas ou mais pessoas’”. 

 

A partir do momento em que acreditamos que necessitamos das pessoas e 

das coisas que possuímos para nos dar o sentido da existência, estamos nos 

afastando cada vez mais de nós mesmos, de nossas qualidades e defeitos. 

Paradoxalmente, acabamos afastando os outros, pois se eu não existo, como é que 

poderei me relacionar com alguém? Atrelar minha vida à vida de uma outra pessoa 

acaba sendo um grande peso para aquele que se vê na posição de  “tábua de 

salvação” do outro, e, mais cedo ou mais tarde, esse peso tenderá a ser eliminado 

por quem o carrega. 

 

“Na verdade, o que dá sentido à vida, como foi colocado pelo 
filósofo existencialista Martin Buber, é a relação. Eu me realizo 
na relação com o outro e não sendo ou tendo o outro em mim” 
(idem, p. 140). 

 

Gonçalves (1991, p. 27) nos alerta para a diferença entre relação passional e 

relação amorosa, onde a primeira seria a manifestação patológica da segunda. A 

relação passional é marcada pela exclusividade do prazer, onde apenas uma 

pessoa é eleita como fonte de prazer, transformando o que era apenas uma busca 

em necessidade: “sem ela eu morro”. “Passa-se do campo do desejo, do prazer, 

para o campo das necessidades: a dependência do ser amado é inevitável.” 

 

Nesse tipo de paixão, o amado é a fonte única de prazer, sendo o único 

capaz de dar a felicidade. Porém, o amante não se sente como fonte de prazer para 

aquele que ama, e por isso vive a constante ameaça de ser abandonado, trocado 

por alguém melhor. Assim, aquele que deveria ser fonte de prazer passa a ser fonte 

de sofrimento. E é assim que Y. considera Z. na maior parte do tempo, quando está 

preocupado em controlar seus horários, com quem sai, com quem vai almoçar, para 
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quem telefonou, etc. O sofrimento da dúvida é constante e lhe acompanha 

diariamente, consumindo um tempo e energia que poderiam ser dedicados a outros 

aspectos da sua vida, como por exemplo, o trabalho. 

 

A próxima fala de Z. mostra que pela primeira vez ela reconhece que “talvez” 

também tenha parte na manutenção do problema...: “(...) E eu penso às vezes que 

ele se entrega mais, se expõe mais aqui do que eu, sabe, eu não acho legal, mas 

assim, eu fico pensando que eu tenho menos problemas, que se não fosse assim, 

tarará, eu ía estar ótima, maravilhosa. Então eu acho que ele se expõe mais do que 

eu; eu fico mais esperando.” (sic). Ao vê-lo caminhar pela sala, Z. ficou comovida por 

perceber o quanto ele está se expondo, se esforçando para mudar, já que isso é 

uma atitude extremamente difícil para quem é tímido e tem várias fobias.  Y. está 

superando seus medos para se expor perante três terapeutas e a esposa, falando 

sobre seus mais profundos temores e angústias, enquanto Z. apenas observa. 

Finalmente ela se dá conta de que fica apenas “esperando” as coisas acontecerem, 

enquanto reconhece que talvez tenha problemas para olhar, por mais que sejam 

“menos”. 

 

Aproveitando o “gancho”, T. também elogia a coragem de Y. se expor e 

ressalta para ele essa força como algo muito positivo, tentando mostrar-lhe um lado 

saudável, que se esforça para mudar. 

 

Valorizando também Z., T3 a elogia pelo seu reconhecimento de que talvez 

também faça parte do problema: “(...) E ela, agora, com muita honestidade, se 

questionou: ‘Será que de fato é só a dificuldade de Y? Até que ponto estou sendo 

honesta em deixar ele mostrar as coisas dele e escondendo as minhas?’” Nessa fala 

T3 confirma as suspeitas de Z. e a convida a realmente se colocar como parte 

integrante do casal nas dificuldades que estão vivendo. Identifica também o 

movimento complementar do casal quando mostra para Z. que ambos possuem 

suas fraquezas, e como ela pode estar fazendo uso do ciúme de Y. para esconder 

suas próprias dificuldades. 
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Em seguida, T3 tenta buscar recursos que cada um tem para superar os 

problemas, e aponta para Y. o recurso do tratamento – que ele está utilizando mas 

não se dá conta – como uma terceira alternativa, além das outras duas tão trágicas 

que ele mencionara antes.  

 

Como a sessão estava muito centrada em Y., T3 adota o estilo de terapia 

cooperativo, aonde, com perguntas circulares que envolvam os dois membros do 

casal, traz a contribuição de Z. nesta questão do marido: “Z., na sua fantasia, 

quando você acha que começou essa angústia a morar dentro do peito de Y.?” 

 

A partir da resposta de Z: “Acho que quando o pai dele morreu. Ou até, sei lá, 

quando a mãe dele teve depressão pós-parto, acho que é uma coisa muito, muito 

antiga” (sic),  Y. reconhece que essa é uma questão muito mais remota, e talvez o 

venha acompanhando desde sua primeira infância: “Eu acho que pode ser, porque 

desde que eu lembro de ter consciência eu já tinha isso” (sic). 

 

Então, Y. começa a falar sobre sua relação com a mãe, trazendo todo um 

lado negativo e traumático que o marcou profundamente. (Este trecho todo já foi 

embasado teoricamente na parte I – I.2). 

 

E aqui, finalmente, conseguimos fazer a ligação de um fato bastante 

importante que pode ter sido o início das obsessões ciumentas de Y., seu medo 

permanente de ser traído por quem ama: a resposta da mãe a uma carta recebida 

dele, onde o filho conta, pela primeira vez, que está apaixonado. A mãe o compara 

ao Bentinho, personagem de Dom Casmurro que passa o livro todo se perguntando 

se foi ou não traído. 

 

A partir daí, Y. afastou-se mais ainda de sua mãe. “Você ouvir isso da sua 

mãe, poxa, isso é muito terrível! Eu fiquei com dor de cabeça, sabe, fiquei com dor 

de cabeça o dia inteiro quando recebi a carta. (...) Não sei porque uma pessoa faz 

isso!” (sic). 
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Nesse momento, T. inicia um psicodrama interno com Y. (vide metodologia), 

onde pretendia fazê-lo reviver uma outra cena que também o marcou bastante 

negativamente: quando a mãe o chamou de “bobo alegre”. 

 

Y. consegue ver-se com 7 ou 8 anos, e assim que lê o bilhete onde a mãe 

questiona se ele “é um bobo alegre ou alegre bobo”, sente-se realmente como se 

fosse “um nada, um bobão (...) fico como se eu fosse mesmo um tonto, um bobo 

mesmo” (sic). Como já vimos no Cap. 2: “Não há dúvidas de que as palavras têm 

poder. Elas podem destruir ou fortalecer o auto-respeito”.(Briggs, 2000, p.15) 

 

Y. passa a acreditar no julgamento da mãe e deixa seus próprios sentimentos 

de lado, achando-se um bobo por ter se dado ao direito de sentir-se feliz por alguns 

momentos... 

 

T. faz uma tentativa de concretização (vide metodologia) deste sentimento, 

mas Y. não consegue senti-lo no corpo. T3 entra então como ego-auxiliar2no papel 

da “angústia” e pressiona seus ombros para baixo. 

 

No decorrer da dramatização, Y. vai percebendo sua solidão, raiva e 

impotência para sair da situação de angústia. Então, T. acha uma boa oportunidade 

para incluir Z. nessa vivência tão profunda de Y., colocando-a como ego-auxiliar no 

lugar dele, permitindo que Y. se visse de fora, como observador. Assim, ele se vê 

sem saída, esmagado, mas arrisca um palpite: “A única coisa que pode ajudar é 

encontrar outra pessoa que goste dele e da ação dele com a própria vida, buscar o 

caminho dele” (sic). Porém, vejo que essa não é a questão: ele tem essa pessoa – 

que é Z. – mas não adianta outra pessoa gostar dele e aceitá-lo do jeito que é, 

enquanto ele próprio não se gosta e não se aceita. Viver constantemente 

esperando o reconhecimento dos outros é viver o tempo todo na expectativa, na  

 

                                            
2 Ego-auxiliar: terapeuta que interage com o protagonista em cena, tendo tripla função: 1)ator – 
representando papéis e mantendo o aquecimento da cena; 2) de auxiliar do protagonista – terapeuta 
que participa diretamente do clima afetivo da cena, facilitando a catarse e; 3) observador social – 
porque observa as inter-relações da micro-sociedade reproduzida em cena, do ponto de vista de 
alguém que dela participa. Comunica ao diretor aspectos que escapam a este, uma vez que o diretor 
não está interagindo com o pratagonista do mesmo modo. (Gonçalves, Wolff e Almeida, 1988, p.100). 
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dúvida, na incerteza, sob a ameaça de ser trocado por outro que valha mais a pena. 

Esse é seu maior sofrimento. 

Y. dá uma resolução para a cena, quando dirige-se a Z. e pede para que ela 

faça força para se levantar. Mas, o principal nesse momento era ele próprio fazer o 

movimento, para que sentisse a dificuldade e a conseqüente liberdade 

pessoalmente. Então, invertemos novamente os papéis e Y. termina a cena 

empurrando com uma força tremenda a angústia, visivelmente colocando sua raiva 

para fora – ao ponto de quase derrubar T3 janela abaixo, posto que ela estava ali 

perto e foi fortemente empurrada! 

 

No compartilhar3 Z. lembra-se da fala de uma das filhas de Y. há mais ou 

menos dez anos, quando ela disse que parecia que o pai pedia desculpas por existir. 

“Eu acho que é isso mesmo. Você fica muito certinho, e também quando resolve, 

não tem medida, eu acho” (sic) – referindo-se à violência da reação perante a 

angústia após ter ficado tanto tempo sem atitude. Essa postura de Y. “pedir 

desculpas por existir” também é abordada por Ferreira-Santos (1996, p. 115) ao 

descrever como as pessoas que têm sua auto-estima atingida se colocam na vida: 

 

“Essas pessoas fazem uma imagem distorcida de si mesmo, e 
elas se sentem sem o direito de estar presentes na vida, ou 
então sentem pouco direito de usufruir dela. É como se faltasse 
um ‘Habite-se’ para sua existência”.  
 
 

A partir da fala de Z, Y. lembra de uma situação parecida que viveu no 

trabalho, onde agüentou muito tempo uma chefe invasiva e autoritária, mas 

conseguiu sair de lá, deixando tudo para traz. E, de certa forma, compara à situação 

que vivia em casa com a mãe, de onde não podia fugir simplesmente deixando a 

família para traz: “Sabe, eu acho que uma criança submetida a uma situação dessa 

é um troço muito ruim, porque veja, eu não tinha pai, não tinha outra referência em 

casa. Era uma pessoa que tinha total autoridade sobre mim, da qual eu dependia 

para viver. Ela é que me dava comida, a roupa, tal” (sic). Aqui vemos o jogo perverso 

                                            
3 Compartilhar: momento em que as pessoas, após a dramatização, dividem os sentimentos que 
passaram por cada um enquanto assistiam ou participavam da cena, podendo trazer situações 
parecidas que já viveram para compartilhar com o protagonista, fazendo-o sentir-se acompanhado em 
suas angústias. Deve-se evitar julgamentos ou críticas ao que foi apresentado. 
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da mãe – como já mencionado no Cap.2 – que o “aprisionava” sob seus “cuidados” 

ao mesmo tempo que o tratava tão displicentemente. 

 

T.mostra para Y. o quanto ele, por mais que recrimine as atitudes da mãe, 

segue seu modelo até hoje: “Mas o mais incrível é que você desenvolve hoje um 

sistema que é exatamente o que ela te falava, né, do ciúme, da desconfiança, da 

traição, e hoje a sua vida depende disso” (sic). 

 

Y.: “É, eu vejo o absurdo disso, mas eu não gosto, e nem quero manter isso” 

(sic). Ótimo, reconhecer as falhas e almejar a mudança já é um grande passo. 

Porém, Y. só conseguirá mudar esse comportamento que o acompanha há tanto 

tempo – estando cristalizado o bastante para mantê-lo agindo assim -  se 

aprofundar-se num processo terapêutico de auto-conhecimento, a ainda não 

sabemos o quanto ele está disponível para tal. 
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II.5 - SESSÃO 4  (15/10/02) 
 
 
 
T2 -  E aí, tudo bem com vocês ? 

 

Z  -  Médio, eu to meio triste. Não sei o que é. Minha pressão ontem estava 16 por 

10, altíssima, passei mal de raiva. Eu não estava me sentindo mal ... Eu andei 

medindo umas vezes e estava 14/9, 13/9, e não é legal. 

 

T  -  É, está alta ! 

 

Z  -  Mas aí eu paro de medir porque eu acho que se eu for medir ela vai estar alta, 

entendeu ? Sabe aquele raciocínio estúpido ... 

 

T  -  O que será que tem aumentado sua pressão, heim ? 

 

Z  -  Sei lá, minha mãe é hipertensa. Mas aí eu fiquei com medo de ela estar alta e 

achei que  já foi subindo por conta desse medo. Estava 16/10, meia hora depois 

estava 15/9. 

 

T2 -  Você tem exagerado no sal ? 

 

Z  -  Não, não mesmo. Ainda eu estava dizendo para Y que se eu tivesse comido 

“coisas”, mas não, a gente comeu salada, uma comida tão assim ... Ai, ai ! Mas 

minha mãe é hipertensa. 

 

T  -  Alguma coisa está te preocupando, te deixando tensa ? Porque você sabe que 

pressão alta é muito emocional, né ? 

 

Z  -  Até essa coisa de viajar, a avó de Y passou para mim. Uma semana antes de 

fazer uma viagem de 45 minutos passava dias sem dormir !  Eu não era assim, mas 

... A gente vai viajar no sábado, então eu já fico assim: que ônibus a gente vai, 

nesse ou naquele ? A gente tem que comprar a passagem, tem que comprar 

protetor solar, e não sei mais o que, a que horas eu vou fazer isso, tenho que deixar 
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meus negócios no trabalho terminados, tenho que passar isso para não sei quem ... 

Sabe, acho que isso vai me deixando tensa. 

 

T  -  Todos os preparativos ... 

 

T2 -  E das outras vezes que você tirou férias foi assim também ? 

 

Z  -  Menos, acho que eu to ficando cada vez pior !  E eu queria ser aeromoça 

quando era menina !  ( risos ) . Essa coisa de viajar, de arrumar, vai esquecer ... No 

final é num instante que você faz isso, né ? 

 

T2 -  Eu estou aqui pensando que nesse ano, essas férias, você está esperando 

algo mais, está querendo muito esta viagem. Isto está acontecendo ou todo ano é a 

mesma coisa ? 

 

Z  -  Não sei, acho que eu não to esperando mais.  Mas acho que estou me sentindo 

muito cansada, e eu não me sinto todo ano assim. Estou me sentindo “desplugada”. 

Acho que já falei isso aqui -  agora eu tenho duas terapias, tenho aqui e a outra, não 

sei o que eu falei ontem na outra ... ( risos ). Mas eu to me sentindo desplugada, 

mesmo. Eu to no trabalho meio que flutuando, assim, quando você não está 

centrada, não está produzindo ... Sabe uma coisa que você acaba não fazendo nada 

direito, você está o tempo todo fazendo as coisas mas meio de passagem. 

 

T  -  Faz tempo que você está se sentindo assim ? 

 

Z  -  Ah ! Faz um tempinho. E aí eu fico me sentindo incomodada com isso em 

relação aos outros que eu acho que trabalham muito mais do que eu, entendeu ? 

 

T  -  É como se você estivesse “largando mão” ... 

 

Z  -  É, mais ou menos isso. Ou então eu acho que os outros vão ter essa 

impressão, entendeu ?  E isso é ruim. 

 

T  -  Só no trabalho você está sentindo isso ou em outros lugares, outros momentos? 
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Z  -  Só no trabalho. Bom, em casa não tinha faxineira e agora tem. Faz uns dois 

meses que ela está indo lá. Porque eu ficava com a casa imunda, irritada porque a 

casa estava suja, mas aí não tinha paciência de limpar, ou não tinha tempo; aí no 

fim-de-semana eu passava o sábado limpando tudo, ou não, e aí ficava aquela 

bagunça ... Aí a gente resolveu ter uma faxineira. Na sexta-feira ela vai, lava o 

banheiro, etc, nos outros dias eu passo um pano no chão e acabou. Faço comida, é 

claro, mas também não é todo dia. Mas no trabalho eu estou me sentindo mais 

assim. Tem um monte de ficha nova, porque implantou o PSF ( Programa de Saúde 

da Família ) . Então tem a ficha A, que é o cadastro primeiro que os agentes de 

saúde fazem; aí depois já tem a ficha C, a ficha D, a D1 ... e eu não to 

acompanhando isso. Eu não peguei para ler direito, ver como é; tem outra ficha de 

acompanhamento de pré-natal ... Mas eu passei o olho nas coisas e devia ter lido 

mais demoradamente e saber. As outras pessoas, além de mim – eu sou auxiliar de 

chefia – eu fico achando também que comigo ou sem minha presença de repente 

dava no mesmo. Têm as outras pessoas – a psicóloga, a assistente social, a fono, a 

TO – que eu acho que de repente estão mais situadas no processo do PSF do que 

eu, entendeu ?  A fono foi na reunião para ver como era a tal da ficha D, foi ela que 

passou para os agentes ... 

 

T2 -  Z  , eu estou entendendo que você está se vendo mais superficial, sem se 

aprofundar e nem curtir o trabalho, e tal. Você consegue observar outros aspectos 

em que você se vê assim, sem conseguir se entregar de verdade ? 

 

Z  -  Talvez, acho que em tudo. Eu estou meio no ar ...    

 

Y  -  É, eu notei nos últimos tempos uma diferença muito grande, e eu acho que tem 

a ver a história da menopausa, que ela parou de tomar o hormônio ... Pra mim isso é 

bem claro. 

 

T  -  Você sente essa ligação da parada do hormônio com sua mudança ? 

Z  -  Eu sinto. 

 

T  -  Por que você parou ? 
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Z  -  Porque a ginecologista suspendeu. Isso foi até antes dessa confusão toda no 

trabalho, foi no princípio de maio. Ela achou que a mama estava meio endurecida, e 

disse para dar um tempo, e me pediu um monte de exames: mamografia, ultra-som 

e uns outros. Eu vou na sexta-feira levar os resultados, aí espero que ela mande 

continuar com a reposição, porque é ruim mesmo, eu acho que tem a ver com isso. 

 

T2 -  É bem marcante para você a parada dos hormônios com você ter ficado mais 

indisposta, cansada, desanimada ? 

 

Z  -  É, estou dormindo mal, acordo um monte de vezes à noite me abanando, fico 

molhada, aí sinto frio ... Sei lá, e eu estou triste, essa coisa da pressão alta me 

deixou chateada, sabe ? 

 

T  -  Mas é ao contrário, né ? Alguma coisa está te deixando mal para a pressão ficar 

alta. A pressão alta tem muito a ver com o emocional. Pode até isso estar influindo, o 

fato de você estar desanimada, triste, estar subindo a pressão. Os hormônios têm 

muito a ver; essas reportagens recentes mostram muitos depoimentos de mulheres 

dizendo como eram antes e depois da reposição, ou seja, realmente os hormônios 

fazem diferença, mexem muito com a mulher. 

 

Y  -  Eu conheço um caso assim, a avó da minha filha. Ela era uma pessoa super 

alegre, gostava de fazer festa, aprendeu a nadar depois de fazer 40 anos, e era uma 

pessoa super alegre. A vizinhança toda ia para a casa dela, no interior; e aí quando 

ela entrou na menopausa, virou outra pessoa !  Começou a ter medo de tudo, foi 

para a igreja, virou uma beata, foi muito notável a diferença. 

 

T  -  E aí ela fez a reposição ou não ? 

 

Y  -  Não sei ... 

 

T  -  E como é que é para você, Y , essa mudança de comportamento da Z  interferiu 

na relação de vocês ? 
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Y  -  Eu fico preocupado com isso, com o fato dela estar assim. Não sei se tem 

interferência na relação. Eu falo para ela ir à consulta logo, para não adiar. 

 

Z  -  Mas, por exemplo, diminuiu a minha libido, eu não tenho vontade de transar. 

Tenho de vez em quando ... assim, tal, mas acho que eu nunca fui muito “UAU!” 

embora você ache que eu era ( olhando para Y ) ... Mas tô menos, e aí eu fico 

pensando que o Y  vai achar que eu não gosto dele por causa disso, também, 

entendeu ?  Acho que ele não acha, né, mas sei lá ...   

 

Y  -  Eu não tento forçar a barra, eu entendo isso. 

 

T  -  Infelizmente isso é uma coisa que ainda está sendo estudada, as mulheres vão 

sofrer por mais um tempo até a ciência decidir se é bom ou não fazer a reposição 

hormonal, os efeitos colaterais e tudo o mais, ainda se está em pleno estudo. 

 

Y  -  Essas coisas de hormônio são uma das coisas mais delicadas que eu já vi. 

 

Z  -  Você acha que não se deve fazer reposição, não é ?   ( olhando para  Y  ) 

 

Y  -  Não sei, a minha filha tem espinhas, e o médico passou um remédio que vai 

interferir na glândula sebácea; ela tem que tomar durante 6 meses, assina um termo 

de compromisso, é uma coisa que eu fico preocupado, e fico me perguntando se tem 

a ver fazer isso, interferir no funcionamento de uma glândula. É uma coisa muito 

séria, de repente te dá uma disfunção, a pessoa fica um monstro, não tem retorno. A 

mulher começa a ter barba ... Eu estou em dúvida se é o caso dela fazer isso. 

 

T2 -  Eu estou aqui pensando, Z , e se eu estiver errada você me corrija, pelo que a 

gente já conversou e tudo mais, parece que tem uma baixa de energia aí devido ao 

hormônio, essa coisa de mexer com o emocional muito forte. Mas eu estou 

pensando em algo maior que isso, que é não em termos de energia, mas sim de não 

conseguir reagir muitas vezes; e estou pensando se isso não é anterior à 

menopausa, se não tem a ver com a sua dinâmica. O que você pensa sobre isso ? 

 

Z  -  Não conseguir reagir é o quê ? 
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T2 -  De muitas vezes deixar passar, mas não numa boa ... 

 

Z  -  Ah ! Isso é uma característica minha. 

 

T2 -  Eu acho que com a alteração dos hormônios isso se potencializou. 

 

Z  -  Mas eu não sei o que “agora” eu estou deixando passar, estou deixando de 

tomar uma atitude. 

 

T  -  Vamos trazer uma coisa de vocês dois: o sintoma inicial que os trouxe aqui, do 

ciúmes. Há 10 anos você disse que vive com isso, que deixa passar, tipo: “ tudo 

bem, então não uso saia porque ele não quer, - eu nunca te vi de saia – não uso 

perfume, não uso isso e aquilo ... “  para não causar briga você entra nisso, vai 

alimentando uma coisa no Y que não quebra nunca, e fica uma retroalimentação: 

“bom, ela está me confirmando, se ela não está usando batom é porque alguma 

coisa tem a ver ... “ E por aí vai, uma coisa puxa a outra. Nesse sentido de não 

tomar uma atitude: “Eu vou usar batom, sim !  Não vou me encontrar com ninguém, 

não tenho amante, quero usar simplesmente para me sentir mais bonita.” 

 

Z  -  Acho que tem muito isso, é uma coisa muito forte. Se alguém fosse me 

descrever acho que isso era um ponto ... 

 

T2 -  Agora, dentro disso tudo acho que tem uma coisa legal para te dizer: de uma 

maneira muito sutil nós estamos vendo você diferente de umas sessões para cá, 

visualmente falando. A gente tem te elogiado, como se você estivesse se 

apresentando mais mulher mesmo, no sentido “feminino”. 

 

T  -  A aparência, de se mostrar mais mulher. Acho que o verão também auxilia, né ? 

Usar sandália ... aquele sapato preto seu me chama a atenção! 

 

Z  -  É tão confortável !  ( risos ) 

 

T  -  Super confortável, mas muito masculino! 

 



 120 

Z  -  É ... 

 

T  -  Masculiniza, tira a feminilidade. Há sapatos e sapatos pretos. 

 

Z  -  Mas aquele sapato é ótimo, você não faz idéia ... ( rindo ). 

 

Y  -  Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu conheci a Z  ela queria dar um 

presente para uma amiga. Eu sugeri uma blusa, super bonita. Eu escolhi a blusa. Aí 

a pessoa que ganhou gostou, achou bonita, e tal. Aí eu falei que podia dar uma 

daquela para ela, e ela não quis por achar muito feminina !  ( riso geral )  Então, essa 

coisa dela não parecer muito feminina, não é um efeito ... – quer dizer, tem a minha 

colaboração nessa história aí – mas eu acho que é um pouco anterior também. 

 

T2 -  Eu estava falando anteriormente que é algo muito antes da menopausa, não 

sei se até antes do próprio Y  na vida da Z. 

 

Z  -  É . Olha, teve uma festa, quando eu trabalhava num outro posto de saúde, à 

fantasia. Teve gente que foi de pirata, de palhaço, pierrot ... e as mais diversas 

fantasias, dessas que você vai no carnaval e vê, e eu fui de “mulher” ! ( risos )  

Porque eu sempre ando assim.  Muito raramente acontece de eu usar um vestido 

comprido, ou uma blusa sem manga, eu tenho e uso lá uma vez ou outra. Perfume 

não, isso eu sempre gostei. Batom também de vez em quando. Mas aí eu fui de 

mulher. Fui numa loja dessas que alugam roupa, aluguei um vestido preto justo e 

comprido, com uns trocinhos brilhantes, decote ... Eu tenho fotos disso, eu arrasei na 

festa ! Todo mundo olhava para mim e falava: “nossa!!!”  Foi uma fantasia muito 

legal ! 

 

T  -  E por que você se considera vestida de mulher fantasiada ? 

 

Z  -  Porque eu não uso isso sempre. 

 

T  -  Tudo bem, você não vai trabalhar com um vestido preto decotado, mas uma 

blusa feminina, por que não pode usar ? 
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Z  -  Não sei ! 

 

T  -  Vamos pensar o que pega em você, o que tem em ser mulher. 

 

Z  -  Não sei, acho que não faz o meu gênero esse tipo de roupa. Eu sempre fui 

gorda, desde menina. 

 

T  -  Mas agora você não é gorda. 

 

Z  -  Mais ou menos, “de roupa passa”, como diz o outro. 

 

T2 -  Eu tenho o peso bem acima do meu ideal e mesmo assim me visto com roupas 

femininas ... ( risos ).  Acho que isso não justifica, entendeu ? 

 

Z  -  É, eu sei. Mas sei lá, aí todo mundo olhava, todos eram magrinhos, eram 

diferentes de mim; “a grandona, gorda”. Eu tinha 13 anos e já era desse tamanho, 

eu acho. 

 

Y  -  Nessa época a neura das mulheres esqueléticas nem existia ainda ... 

 

Z  -  Imagina !  Claro que existia, todo mundo quer ser magra, desde que eu existo! 

 

T  -  Tudo bem, na adolescência até dá para entender, é uma mudança grande do 

corpo, está tudo mudando. Tem gente que tem peito, umas não querem ter, outras 

querem ... Mas agora você já é uma mulher formada há um certo tempo ... ( risos ! ). 

E como é que fica para você hoje, o que é para você ser mulher ? 

 

Z  -  Ah...É ser feminina... Agora, acho que eu tenho dúvidas quanto a minha 

identidade sexual, falando sério. Porque assim, quando eu era adolescente – e eu 

falei isso na outra sessão lá com a outra psicóloga – eu estava no princípio da 

faculdade, tinha 19, 20 anos. Algumas vezes eu vi crianças de 4 ou 5 anos cutucar a 

mãe – mas isso não foi uma vez nem duas, talvez umas quatro ou cinco – e 

perguntar: “Isso aí é homem ou é mulher ? “  Aquilo me incomodava. Eu tenho 

bigode – agora eu tiro, de vez em quando, estou precisando tirar – e o tipo de roupa 
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que eu uso, acho que é mais confortável. Com uma saia eu não vou sentar assim ( 

está com as pernas cruzadas à maneira masculina), e eu gosto de sentar assim, 

porque de outro jeito eu não fico à vontade. E me incomodava isso. Mas às vezes eu 

fico pensando que devo ter alguma coisa de masculino, porque uma criança tem 

uma percepção boa, eu acho, das coisas. Eu tinha o cabelo curto, mas às vezes 

usava tranças. Teve uma época que todo dia eu ia de tranças de manhã para a 

faculdade – fazia as tranças e lá ia eu, acho que o ano inteiro. Eu não sei o que é 

ser mulher ... Eu acho que sou mulher, mas têm umas coisas de mulher assim, por 

exemplo, um vestido, acho que eu não vou me sentir bem. Se for um vestido 

grandão, largo, acho que eu gosto. Salto: acho que nunca usei salto. Eu já era 

grande, achava que ia ficar grande demais ... Se bem que ontem eu estava 

observando que têm umas mulheres que são altas e que usam saltos e ficam mais 

enormes. Mas não sei, esse lado de roupa, de jeito de sentar, o que mais ... Fazer 

sobrancelha, nunca fiz. ( está emocionada ) . Que diabos, por que eu estou 

chorando ? 

 

Y  -  Porque você é mulher !  ( risos ! ) 

 

Z  -  Mas têm umas coisas meio do padrão que eu não sou assim. 

 

Y  -  Agora, tem uma coisa que eu acho que é estereótipo. Por exemplo, uma coisa 

que ela está dentro do padrão das mulheres é não gostar muito de horário. 

 

Z  -  Ah não ! 

 

Y  -  Gostar de passar 3 ou 4 horas dentro do supermercado, por exemplo. Eu acho 

que isso, dentro da sociedade em que a gente vive, é mais da mulher do que do 

homem. Eu me aborreço tremendamente quando vou ao supermercado. Quando 

entro eu já pergunto: “Ainda falta muita coisa ? “  ( risos ! ) 

 

T  -  O que está te emocionando?  Tente entrar em contato com isso. 
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Z  -  Não sei, eu to muito assim. Outro dia apareceu o Suplicy na televisão e eu 

chorei, porque eu acho ele tão meiguinho, aquela bochechinha, aquele riso ... Uma 

coisa besta! 

 

T  -  Quais são as coisas de mulher que você identifica, Y , além dela “gostar de ir ao 

supermercado” ...    ( risos ! ) 

 

Y  -  Eu acho que ela tem um cuidado com as pessoas, um cuidado grande com as 

pessoas que estão em volta. 

 

T  -  Ela é cuidadosa, exerce bem o papel de mãe. O que mais ? 

 

Y  -  Você está falando no sentido de feminilidade ? 

 

T  -  Isso. 

( silêncio ) 

 

Y  -  Eu não sei distinguir o que é cultural do que não é. 

 

T  -  Tem algo que você não vê nela e que você gostaria que ela tivesse ? 

 

Y  -  Não.   

 

T  -  E você, Z , há algo que você sente que não tem e que gostaria de ter ? 

 

( silêncio ) 

 

T  -  Você disse há pouco tempo que tem dúvidas quanto à sua identidade sexual. O 

que a faz ter essa dúvida ? Têm coisas que estão faltando para você ? 

 

Z  -  Ah !  Acho que eu ... talvez eu quisesse ser mais delicada, mais ... 

 

T2 -  Delicada em que sentido, Z ? 

 



 124 

Z  -  Assim, ter mais jeito de mulher, mas eu não quero me esforçar para isso.  Ter 

um jeito de sentar, de falar, tem gente que fala  que eu tenho isso. 

 

T2 -  Você está sentada como uma mulher !  ( com as pernas cruzadas de forma 

“feminina” ) 

 

Z  -  É ... Mas eu tenho umas coisas ... Lembra do dia do ponto do ônibus ?  

(olhando para Y ). Outro dia eu estava lá no trabalho, quase na hora de ir embora, 

esperando dar o horário de fechar. Tem uma muretinha, estava um frio danado, eu 

estava de gorro, com aquele sapato ( o preto já citado – risos ), e com uma calça 

jeans e um blusão. Eu fiquei lá na muretinha, e um agente de saúde falou para o 

outro que depois veio me contar, que falou que eu estava parecendo um moleque de 

rua, sentada ali. Sabe, às vezes eu tenho jeito de moleque de rua. 

 

Y  -  ( tentando defendê-la )  Isso eu não sei, não sei. Acho que não tem nada a ver 

sentar na mureta, inclusive esse pessoal mais jovem, as meninas atualmente são 

muito mais tranqüilas em relação a isso. Elas agem como os meninos agiam, ficando 

sentadas com os pés no muro ... 

 

Z  -  Outro dia a gente estava no ponto do ônibus e meu sapato desamarrou. 

Quando eu fui amarrá-lo – mas eu não fiz aquilo ostensivamente, foi um troço 

natural: eu pus o pé no poste e amarrei – ele quis sair correndo !  ( risos ) 

 

Y  -  Agora, uma pessoa é o que ela é, entendeu ? 

 

T2 -  Voltando à feminilidade, eu vejo que você é feminina na sua maneira de sentar, 

no seu tom de voz ... Mas sabe como eu falei no início ? Ainda tenho a sensação de 

que você não consegue reagir ... É como se fosse uma florzinha num botão, que ela 

não conseguiu achar a possibilidade de desabrochar, como se essa possibilidade 

estivesse guardada ali dentro, e a gente percebe sutilmente. Quem está atento a 

você, percebe. E aí eu volto ao meu ponto inicial, que às vezes falta o “ir adiante”, 

uma força que não é nem força de energia, mas um outro tipo de força. 
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Z  -  Tem uma poesia de Fernando Pessoa, que eu já nem me lembro mais, mas eu 

já soube ela na época dos meus 13, 14 anos. Chama-se “Adiamento” (ver anexo). 

Ela fala que hoje as coisas são muito complicadas, e tal, e não vai dar para fazer 

nada, mas que amanhã vai fazer, vai acordar e conquistar o mundo, e tal, fala um 

monte e a última frase é: “Ou quem sabe depois de amanhã”. Então eu me identifico, 

desde que eu era menina isso tem muito a ver comigo: você vai deixando, amanhã 

vou fazer tudo, mas ele vai chegando e quem sabe depois de amanhã. Chama-se 

“Adiamento”, é muito legal. 

 

T  -  E aí eu estou pensando aqui que ninguém escolhe o outro por acaso. Por que 

será que vocês se escolheram ? O Y , com um ciúme arrebatador, que não deixa Z 

ser feminina. Mas tudo bem, você não quer mesmo ser feminina, você não está se 

incomodando tanto com isso, então você aceita e entra. É por isso que vocês estão 

há tanto tempo juntos, estão se complementando.  Y  complementa a sua não 

necessidade de ser feminina, de querer “desabrochar”.    

 

Z  -  Não sei ... Antes de conhecer o  Y  eu nunca quis andar maquiada e de repente 

deixei de ser assim ... Não houve mudança. 

 

T  -  Pois é exatamente isso que estamos falando, não é à toa que vocês se 

escolheram, nada acontece por acaso. Os nossos inconscientes também funcionam, 

um percebeu no outro algo que realmente complementava. Acontece que foi ficando 

muito forte, você não esperava “tamanho” complemento. Mas de certa forma veio a 

calhar o  Y  ter escolhido você e não te deixar ser feminina. 

 

Z  -  É, mas essa coisa do ciúmes não é a coisa de ser “feminina” – também é, mas 

é a coisa de não ... não sei o que eu queria, o que eu estava buscando. 

 

T  -  Você não estava querendo tanto controle. 

 

Z  -  É, um controle total, de todas as coisas. Eu não acho que eu tivesse querido 

isso, mesmo inconscientemente. 
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T2 -  Acho que nós estamos aqui falando de uma outra questão: que é talvez, de 

alguma forma, o sintoma de ciúme do  Y  confirmar sua paralisação. 

 

Z  -  Sei lá, mas eu acho que em muitos sentidos o  Y  não faz nada para que eu 

fique paralisada; pelo contrário. 

 

T  -  Sim, não estamos falando que ele paralisa sua vida, absolutamente, só “esse” 

aspecto da feminilidade que você traz desde lá atrás, que você já se questionou, 

isso o  Y  complementou e te fez paralisar aí. Se você quisesse ser feminina não 

poderia, porque ele não deixa. Tem aí o limite dele da doença ... 

 

Z  -  Então você acha que eu tomo isso como justificativa ! 

 

T  -  Exatamente ! Pra não batalhar e não quebrar esse movimento. 

 

Y  -  Aí eu entendo porque ela não quis uma blusa que eu estava dando para ela, de 

presente. 

 

Z  -  Isso é uma coisa minha. 

 

T  -  Isso vem de muito antes ... Aí ela já estava acostumada há um tempo com você 

e achou muito feminina aquela blusa, não se sentiu preparada para usar tal coisa. 

 

Y  -  Mas isso foi no começo da relação. 

 

T  -  Aí mostra o quanto ela não estava preparada para ser feminina. Isso já mostra o 

quanto para você era mais tranqüilo ficar com ela, se você já tinha ciúmes. 

 

Z  -  Você entendeu ?  É mais cômodo para mim, eu não ia precisar dizer que “eu” 

acho a roupa muito feminina para mim, é porque “você” não gosta. 

 

Y  -  Tem um lado aí que eu acho que tem traços da personalidade das pessoas – é 

claro que tudo é produto da interação entre o biológico e a cultura, e a biografia da 

pessoa, tal – mas assim, eu acho que uma pessoa é como ela é, entendeu ? Eu, por 
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exemplo, não tenho que buscar me aproximar do padrão do que é homem, eu sou 

assim. Eu conheço pessoas, um homem que tem traços femininos, mas que faz uma 

força tremenda por causa da pressão cultural, para não ser daquele jeito, e não 

consegue. Não é porque não queira, mas não consegue. Têm mulheres que têm 

traços masculinos e há toda pressão cultural em volta ao contrário, mas elas não 

podem deixar de ser assim. 

 

T2 –Eu penso que o que acontece com  Z  está extrapolando a questão cultural. 

Você tem razão, têm coisas que são da própria pessoa e ela faz uma força para 

obedecer aos padrões culturais. Mas eu não sei, acho que estamos falando de algo 

anterior a isso, que extrapola padrões culturais. 

 

T  -  É algo muito pessoal. O que me chamou a atenção hoje aqui, que me marcou, 

foi sua afirmação de que tem dúvidas quanto à sua identidade sexual. Então você 

trouxe como foi, como sempre sentiu as coisas dos outros falando sobre você, e tal. 

Mas você com você mesma ... 

 

Z  -  Eu sempre achei, por exemplo: eu morava no Rio de Janeiro, aí fui para Belo 

Horizonte. Eu achava assim: vou mudar, vou chegar lá e como ninguém me 

conhece, vou ser diferente. Vou usar vestido, vou aprender a dançar, enfim, vou ser 

uma mulher normal, como a maioria das pessoas é. Aí chegava lá e não acontecia 

isso.  Então fui morar em Bragança. Agora aqui ninguém me conhece – porque se 

alguém me conhece e eu vou sair para dançar, vou ser ridícula, porque não sei 

dançar, e todo mundo vai dizer: “Cruzes !”    Sabe, igual quando eu fui fantasiada de 

mulher, é uma coisa que é mesmo para as pessoas falarem: “Nossa !”  Mas no dia-

a-dia é chato alguém falar esse “nossa !” , entendeu ?  Então ia ser um troço 

diferente do que todo mundo tava vendo se de repente aqui eu começasse a ser ...  

Então algumas vezes, quando eu fui para um lugar que ninguém me conhecia eu me 

propus a ser diferente   do que eu era, e acabei não sendo, porque eu sou assim 

mesmo. 

 

T2 -  Amanhã, ou depois de amanhã ...      ( referindo-se ao poema citado )    
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Z  -  É , e não sei se eu tenho uma necessidade enorme de ser diferente, mas acho 

que eu tenho uma vontadezinha. Por que eu não sei dançar ... 

 

T2 -  Pra mim é esse o ponto, o deixar para amanhã ou para depois de amanhã.  Z , 

como você se sentiu naquela festa fantasiada de mulher ? 

 

Z  -  Ótima !  Me senti ótima, todo mundo achou super legal, acho que eu fiquei muito 

bonita – tenho até fotos. Eu fiquei muito à vontade ali, mas estava representando. Se 

eu fosse numa festa que não fosse à fantasia com aquela roupa, ia me sentir muito 

esquisita, e ali eu não estava esquisita. 

 

Y  -  Tem uma foto sua que você estava numa mesa conversando, também super 

diferente ... 

 

Z  -  Ah! Aquilo foi uma festa que meu pai olhou a foto e falou assim: “Quem é    

essa?”  Ele não estava brincando, eu estava com uma maquiagem ... Mas eu não 

estava me sentindo à vontade, eu estava lá fantasiada sem ser brincando. 

 

T  -  Então quando vocês se conheceram você já andava assim, já não se vestia “de 

mulher” ... 

 

Z  -  Sim, isso é desde que eu nasci ! Não, desde que eu nasci não porque eu usava 

vestido, foi uma luta para usar calça comprida, porque meu pai não queria. Ele 

achava que calça era coisa de homem, mas minha avó costurava para mim, ela fez 

umas calças. Ele achava que calça ia mostrar as pernas, ia marcar – nem era coisa 

apertada. Aí convenceram ele, minha avó e minha mãe, que não, que era até mais 

decente, eu podia sentar com as pernas abertas e não via a calcinha, e tal, então 

passei a usar calça. E eu acho muito mais confortável mesmo. 

 

T  -  E a partir de então, aboliu as saias ... 

 

Z  -  É, usei pouquíssimas vezes até hoje.  E outra coisa, vestido, minha perna junta 

aqui em cima com o calor, fica ralando, às vezes ficava assado, então era 

desconfortável. 
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T  -  Vocês estão indo para onde agora nessa viagem ? 

 

Z  -  Adivinha !  Bertioga. 

 

T  -  É mesmo, Bertioga !  Então vou dar uma tarefa para  Y  ... 

 

T2 -  E por falar em tarefa,  Y  , você tem pedido para  Z  usar perfume ? 

 

Y  -  Ela está usando, não preciso nem falar. 

 

T  -  Tudo bem que ela esteja usando, mas a tarefa é você pedir para que ela use, 

você lembrá-la do perfume. 

 

Y  -  Tá, eu não estava fazendo isso. 

 

T  -  Então faça. E mais uma agora: você vai comprar uma roupa feminina para Z. 

 

Y  -  Mas eu comprei para ela outro dia! 

 

Z  -  Comprou uma blusa super linda !  Aliás, foi aniversário dele no último dia 9, aí 

eu dei para ele um presente e ele me deu outro, e fez uma poesia super linda ! É 

uma blusa de linha, super linda. Um dia a gente estava passando no shopping, eu 

olhei e comentei que tinha achado aquela blusa bonita, mas quando olhei o preço, 

desisti. No dia seguinte ele foi lá e comprou. Ela é toda colorida, tem uns negocinhos 

trançadinhos, furadinha, muito bonita. Aí eu usei no dia do jantar, no aniversário 

dele. 

 

T  -  Agora então você dá uma saia para ela !  ( risos ! )   Pode ser comprida – 

porque se for curta ela não vai usar - , aí ela pode cruzar as pernas tranqüilamente 

... Essas saias indianas são boas para comprar e você sempre encontra nas cidades 

de praia. 

 

Z  -  É , uma saia indiana é legal, heim ? 
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Y  -  Ela já usa uma dessas trançadas, como chama ... 

 

Z  -  Aquilo é canga, não dá para usar sem ser na praia. 

 

T  -  Tem que ser algo que dê para usar em São Paulo ! 

        Boa Viagem ...!! 
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II.6 - SESSÃO 5 (18/03/03) 
 
 
 

(Z. sonhou que estava feliz em ter que tirar o útero numa operação – 

histerectomia – e que poderia tirar um mês de férias depois disso. Fizemos a ligação 

com o “tirar a parte feminina”, ou algo que represente o feminino, a fertilidade. 

Perguntamos como foi a relação dela com os pais nessa questão da feminilidade, do 

ser mulher.) 

 

Z -  Acho que não foi uma coisa conversada, todo mundo fazia de conta que não 

existia. Eu me lembro que quando eu fiquei menstruada, eu tinha 13 anos, e pouco 

antes, por volta dos 12, a gente foi numa cidade lá, e tinha uma porca ali no meio da 

rua, que estava no cio, saindo aquele sanguinho. Eu virei pra minha mãe e perguntei 

o que era aquilo. Eu sabia, porque acho que já tinha ouvido das colegas, sei lá, mas 

nunca tinha visto, eu morava num sítio. Mas ela me falou que a porca devia ter se 

cortado num arame farpado. Eu falei: “Ah, tá bom” – e não falei mais nisso. Quando 

eu menstruei, eu passei uns dois ou três meses menstruando e não falei nada. Ela 

na época ainda menstruava, eu fui lá e peguei um modess dela, depois comprei pra 

mim. Daí a uns três meses ela chegou e me perguntou porque eu não tinha falado 

nada... Aí eu falei: “Ué, pra quê?” Você entendeu? Então não teve essa conversa 

que eu acho que foi uma coisa marcante. 

 

T – O que  você imagina que poderia ter acontecido se tivesse chegado pra ela e 

dito que ficou menstruada? 

 

Z – Eu achei que, como ela não me falou a verdade a esse respeito, eu não tinha 

que dar satisfação de nada. Se ela não queria conversar sobre isso, então a gente 

não ia conversar. E meu pai sempre foi muito rígido, em relação a roupa... Eu me 

lembro que quando eu era jovem ainda – com uns dez ou onze anos – a gente ia pra 

missa aos domingos de manhã, de ônibus – meu pai, minha mãe, meu irmão e 

minha avó – era a minha avó que costurava pra mim, então ela fazia um vestido 

acima do joelho. Eu me lembro deles mais de uma vez brigando com ela porque era 

uma indecência aquele vestido desse tamanho, enquanto todo mundo usava um 

troço no meio da coxa... E eu ia ficar muito diferente se eu usasse uma roupa 
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comprida, ia chamar a atenção. Eu me lembro que quando comecei a  usar calça 

comprida ele achava esquisito porque mostrava as formas, sei lá. Então acho que 

sempre teve uma coisa de sempre não se falar sobre isso, de fazer de conta... 

 

T – Você usava os vestidos que a sua avó fazia ou não? 

 

Z – Usava. 

 

T – E a sua mãe, você lembra como ela se vestia? 

 

Z – Ela usava vestidos de senhora, mais compridos, e também ela tem varizes, 

então cobria tudo pra não mostrar as varizes. Depois passou a usar calça comprida. 

Minha mãe tem agora 83 anos. Eu me lembro que eu tive um namorado uma vez, 

que a gente namorou nas férias, ele era primo de uma amiga minha. Ele ia todo dia 

nas férias passar a tarde lá comigo no sítio. Depois de dois meses, meu pai chegou 

e perguntou: “A Z. não está namorando esse rapaz, está?” Quer dizer, era uma 

coisa... Eu estava, né, ele ia todo dia, mas era preferível não ver, e eu também não 

falava. 

 

T – Parece que tinha um acordo aí da família de não ver e não falar nada, né? E na 

sua, Y. , como era? 

 

Y – Nisso era igual, se você for considerar esse aspecto; mas era pior, se você for 

considerar a época, isso das mães não falarem com os filhos era a regra geral. Na 

minha casa, minha mãe era viúva com três filhos, sexo não existia, era como se todo 

mundo fosse capado, não existia isso. Eu via na casa dos meus colegas às vezes a 

mãe soltar um “p.q.p.”, coisa que todo mundo fala mesmo, mas lá em casa a gente 

não tinha sexo mesmo. Então isso é uma coisa que não é legal. Eu nasci, meu irmão 

nasceu eu não sei como... (risos)! Isso era uma coisa terrível. E outra coisa, nunca 

houve na minha casa a possibilidade de uma conversa, de uma polêmica, onde eu 

pudesse dizer: “Eu discordo”, “Eu acho isso...”  Até hoje é impossível conversar com 

minha mãe sobre alguma coisa da qual eu discorde, porque ela tem a lei final. A 

minha família – eu tenho observado ultimamente – é como se fosse um tribunal, 

onde cada pessoa é um juiz. Ultimamente é assim: eu ligo pra minha tia, da qual eu 
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gosto muito, e ela pergunta da Laura, como ela está. Eu digo que ela tem vindo 

pouco aqui, porque tem saído muito com os amigos, e tal. Aí ela pronuncia uma 

sentença: “Mas você não precisa ficar mal com isso porque isso é da idade, tal e tal.” 

É uma sentença favorável, tudo bem, mas eu sinto que é um tribunal porque 

qualquer coisa que você fale o outro já vem dando sentenças, dizendo o que está 

certo e o que está errado. Então quando a Z. fala que está  cansada, eu fico me 

imaginando com sendo o agente disso... 

 

T – Isso, pegou no ponto que eu ia pegar. Trazendo isso da sua família e aquilo do 

lado da Z, o que tudo isso influencia na relação de vocês hoje? Essas duas coisas: o 

julgamento, e o fato de não ver, não ouvir e não falar, o que disso vocês trazem para 

o casal? 

 

T2 – Só pra complementar, parece que Y. está recebendo uma sentença da Z. 

 

Y – É, eu fico lembrando que quando eu conheci a Z. ela já era assim, ela chegava 

pra mim e falava que queria dormir uns cinco dias, porque não queria acordar. Eu 

estou fazendo a minha defesa, estou querendo ver de fora, mas é assim que me 

sinto. Eu tenho uma crítica mas isso não impede de eu sentir assim. 

 

T – Tem uma ambivalência aí, o que você pensa não bate com o que você sente, a 

cabeça não está de acordo com o coração. 

 

Y – É, é assim. 

 

T2 – Voltando àquilo que a T. tinha perguntado, como fica isso de sempre ter um 

julgador e um julgado, sempre alguém dando uma sentença? 

 

T – E também o fato de não falar, não ouvir, enfim, eu queria saber o que vocês na 

relação conseguem detectar que não pode se olhar, não pode se falar, não pode se 

ouvir? 

 

Y – Essa coisa do ciúme a gente fala às vezes... 
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T – Vamos virar o filme? Se não tivesse o ciúme o que teria pra ser falado? O que 

está por trás que não pode ser olhado, então fala-se só do ciúme, que é mais fácil? 

Se a gente fizesse o “jogo da cebola”: “Estou falando de...pra não falar de...?” Pense 

cada um consigo um pouquinho. 

 

Y – Estou pensando agora, por exemplo: surgiu uma nova oportunidade pra Z. dela 

mudar pra praia, o lugar sonhado dela. É um local onde ela sempre vai, e tal, mas eu 

não tenho certeza se eu quero ir, e eu tenho medo de me separar de Z.. Então eu 

evito essa discussão. 

 

T2 – O medo é de perder a Z.? 

 

Y – É, ou então de ir pra um lugar onde talvez eu não me adapte, sabe? Eu procuro 

não falar, é uma forma de ir empurrando com a barriga, de ir adiando as coisas. 

 

T – E você, Z., o que acha que não dá pra falar? 

 

(Silêncio demorado, Z. chora) 

 

Z – Eu acho que...quando eu penso em não falar uma coisa que me aborrece, ou 

que eu queria que fosse diferente, eu penso que é porque não adianta, não adianta 

falar, então deixa. Eu acho ruim, isso. Desde lá atrás era assim: “Pra que falar que 

eu estou menstruada? Ela não vai ligar mesmo, então deixa.” E isso vem vindo até 

hoje. É, mas aí, assim, de certa forma você está desistindo das coisas... 

 

T – Realmente, a gente te vê bem assim, desanimada. Mas por exemplo: o que você 

acha que não dá pra falar porque não adianta? 

 

Z – Por exemplo: às vezes essa coisa do ciúme, voltando, o Y. diz uma coisa que eu 

não gosto e eu vou falar duas semanas depois, ou nem falo porque acho que não 

vai adiantar. Às vezes me passa isso. 

 

T – Tirando o ciúme não teria outra coisa que não pode ser dita? 
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Z – Acho que não, agora não estou me lembrando. 

 

Y (p/Z) – Essa coisa de mudar ou não pra praia? 

 

Z – É, talvez. É uma coisa que eu quero muito, nem sei porque eu quero...Um dia 

uma amiga falou assim: “Acho que você quer, às vezes fica querendo uma coisa 

assim que vá resolver sua vida, mas que de repente não vai”. Tem uma poesia que 

diz que a felicidade está onde a pomos, mas nunca a pomos onde estamos... Então 

pode ser isso, estou procurando não sei o quê em algum lugar que não é aqui e nem 

agora. Talvez seja essa coisa, mas também não quero discutir porque eu quero ir, 

eu quero. 

 

T – Aqui é um momento pra a gente poder discutir sobre isso. 

 

Z – Mas nem saiu o edital ainda! (risos) 

 

Y – Mas isso é um assunto, essa história de ir pra Ubatuba foi uma solução 

provisória, porque o sonho dela sempre foi morar em Bertioga. 

Z – É, sempre mesmo, desde que eu tinha 19 anos. 

 

Y – E não é por minha culpa... 

 

Z – Não é mesmo! 

 

T (p/Y) – Você sabe disso, né? 

 

Y – É, eu tô aqui no meu tribunal particular fazendo a minha defesa. (risos) 

 

T2 – Z, acho que têm outras coisas entre vocês que não se fala, o que será que tem 

além dessa história de ir pra praia que não se pode falar, que se joga debaixo do 

tapete? 

 

Z – Bom, acho que o que trouxe a gente aqui foi essa coisa do ciúme que o Y. acha 

que foi desencadeado porque eu me interessei por outra pessoa e não falei logo. 
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T – Isso quando vocês se conheceram, certo? 

 

Z – É. 

 

T – Y., você conheceu a Z. numa festa de uma amiga sua, não foi? 

 

Y – Era um amigo em comum, mas depois fui jantar com a minha mulher – quer 

dizer, com minha ex-mulher – na casa dela. 

 

Z – A ex-mulher dele estava lá em casa e o convidou pra jantar. 

 

T – Quando você conheceu a Z, estava com sua ex-mulher, certo? 

 

Y – Isso. 

 

T – Você começou a se interessar por ela naquele momento ou não? 

 

Y – Eu olhei pra ela, mas me interessei um pouco depois. 

 

T – Mas você ainda estava com ela, não estava? (com a ex.) 

 

Y – Estava. 

 

T – Voltando um pouquinho, quando você conheceu sua segunda esposa, ainda 

estava com a primeira, né? 

 

Y – Estava, só que eu falei imediatamente pra ela, tipo com uma semana eu falei. 

 

Z – Você falou porque já queria ir embora, mesmo, não foi isso? 

 

Y – É. Mas existe uma fase de transição onde as coisas acontecem, você fica incerto 

do que quer da vida... 
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T – Sei, nessa fase de transição você conheceu a Z., que estava saindo com uma 

pessoa – e nem tinha acontecido nada ainda –, que de repente conheceu você, e 

resolveu que não ía ter nada com ela. 

 

Y – Ela conheceu essa pessoa depois de me conhecer. 

 

T -  Tá, mas ela estava na dúvida, resolveu que não queria mesmo ficar com o outro, 

terminou, e decidiu morar com você, certo? Aonde eu quero chegar: acho que você 

projeta muito na Z. uma coisa que é um medo seu: você, de certa forma, traiu duas 

vezes suas ex-mulheres, e hoje acha que Z. também pode te trair. Você conheceu 

uma mulher quando estava com outra, e isso se repetiu, e agora acha que Z. 

também pode fazer o mesmo com você. E lá atrás, mais pra trás, a sua mãe 

escreveu aquela carta falando pra você tomar cuidado com a namorada, porque ela 

poderia fazer o mesmo que o Bentinho, do “Dom Casmurro”, trazendo toda uma 

história de traição pra sua cabeça. Sempre teve uma história de traição, e acho que 

você joga até hoje na Z. um medo que é seu, de você próprio ter traído e de se 

sentir inseguro com relação a ela também te trair. Isso faz sentido? 

 

Y – Eu acho que faz. Eu tenho uma culpa muito grande em relação a essas coisas, 

muito grande mesmo. É difícil discutir essas coisas, que quando conheci a Z. ainda 

estava com a outra... 

 

T – Será que tem que ter culpa? 

 

Y – Talvez não, não sei... 

 

T – É o juízo interno que fica te culpando, seu julgador interno, que sua família toda 

tem muito, né? Eles todos ficam o tempo inteiro te julgando, te condenando, e daí 

seu sofrimento eterno com relação a Z, porque se você foi infiel, por que ela não o 

pode ser também? 

 

(Nesse momento a sessão é interrompida pela equipe reflexiva, que chama as 

terapeutas fora da sala.) 
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T – Vou passar pra vocês o que a equipe lá atrás está percebendo. A sensação 

delas é que a gente está patinando, está tentando andar mas sempre volta para o 

mesmo lugar, para a questão do ciúme. Parece que não temos evolução. Está 

faltando energia. 

 

T2 – Tenho a sensação de que estamos caminhando no barro. Sabe quando se 

tenta caminhar no barro, que você faz um esforço tremendo pra andar muito pouco? 

 

T – Vamos fazer algo diferente. Todos se levantem. Quero que vocês façam - 

primeiro um depois o outro, tanto faz a ordem – uma imagem do casal de como 

vocês vieram procurar a terapia, como estavam; se teve algum movimento até hoje, 

uma imagem atual, e outra de como vocês imaginam que estarão quando 

terminarem o trabalho. Entenderam? São três imagens. Quem quer começar? 

 

(Y. se adianta e começa a falar) 

 

T – Represente corporalmente como vocês estavam, não fale, faça. 

 

Imagens de Y:  

 

1) Z. está em pé em frente a ele, em posição de luta, com os punhos cerrados e os 

braços flexionados. 

2) Os dois em pé, um em frente ao outro de braços cruzados. Não se relacionam. 

3) Os dois abraçados e se beijando. 

 

Imagens de Z: 

 

1) Nesta primeira têm 3 posições: a) um ao lado do outro; b) um de costas para o 

outro e c) os dois de frente, como a primeira imagem de Y., em posição de luta 

2) Y. em posição de luta com Z, enquanto esta olha para outro lado, de costas pra 

ele (“Y. está lutando contra a possibilidade de independência de Z., e também 

contra a segurança dela, porque se ela for independente, não precisará mais 

dele, e irá embora” – palavras de Z. no papel de Y.. No papel dela, ao ser 
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questionada sobre sua postura, diz que “não tem vontade de fazer nada”, e no 

lugar de Y. ele está pensando: “Vou levando”. 

Ou seja: um “não quer fazer nada” e o outro “vai levando”, exatamente o que 

percebemos nas sessões, que não progridem. 

3) Os dois se abraçando, podendo se olhar e também direcionar o olhar para outros 

lados, tendo movimento, poder ir e voltar numa boa. Depois se beijam. 

 

A partir do início da dramatização a transcrição da sessão foi prejudicada 

porque levantamos, e o gravador não teve o alcance suficiente para captar todas as 

falas. Todas as imagens foram devidamente exploradas, com inversões de papéis, 

fazendo-os experimentar cada um todos os lugares de todas as imagens, 

destacando a postura e o olhar de cada uma, dando voz para os sentimentos e 

pensamentos que iam aparecendo. Diretora e  ego-auxiliar entraram nos papéis de 

cada um pra que pudessem se ver de fora, com o olhar de observador. Ao final da 

dramatização estávamos todos emocionados... Enfim conseguimos o envolvimento 

que estávamos procurando! 
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II.6.1 - ANÁLISE CONJUNTA DAS SESSÕES 4 E 5 
 
 
 

(A sessão 4 será analisada integralmente, enquanto a sessão 5 terá apenas 

algumas falas reproduzidas que complementam o conteúdo desta sessão, posto que 

já foram analisadas as cinco sessões necessárias para o trabalho e ele se alongaria 

demais) 

 

Nesta sessão, ao contrário da analisada anteriormente, vemos o quanto Z. já 

está se colocando mais, tomando espaço para si nos atendimentos, deixando para 

traz aquela atitude de espectadora para integrar-se realmente ao processo, 

assumindo sua parte no problema. 

 

Diz estar se sentindo muito desanimada, desligada do mundo: “Mas eu to me 

sentindo desplugada, mesmo. Eu to no trabalho meio que flutuando, assim, quando 

você não está centrada, não está produzindo...Sabe, uma coisa que você acaba não 

fazendo nada direito, você está o tempo todo fazendo as coisas mas meio de 

passagem”(sic). 

 

Y. faz a ligação desta sensação de Z. com a interrupção da reposição 

hormonal a que ela estava se submetendo, por recomendações médicas, e ela 

concorda. 

 

Quando perguntamos para Y. como ele vê esse fato interferindo na relação, 

ele diz que não sabe se tem alguma interferência, mas Z. mostra-se bastante 

preocupada com o fato de ter diminuído sua libido: “(...) Mas eu to menos, e aí eu 

fico pensando que o Y. vai achar que eu não gosto dele por causa disso, também, 

entendeu? Acho que ele não acha, né, mas sei lá...”(sic).  Aqui vemos claramente 

uma inversão de papéis entre os dois: a insegurança vivida por Y. que aparece sob 

a forma de ciúme agora é transferida para Z., e aparece no medo de perdê-lo caso 

ele não compreenda essa fase difícil da menopausa.  
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Virgínia Satir (1995, p.33) refere-se à importância da auto-estima dos 

membros de um casal para que ele viva uma relação saudável:  

 

“É um fenômeno habitual, entre os casais que tem problemas, 
que cada um tenha baixa auto-estima, e por isso procura 
mascarar as dificuldades, criando defesas”. 

 

Como conseqüência, vemos casais que se tornam emocionalmente 

desonestos, pagando um preço alto por isso: a violação das necessidades mais 

profundas, as quais são penosas, e por isso experimentadas como dor e 

insegurança. A pessoa insegura utiliza-se de defesa do tipo projetivo, às custas de 

violar o eu. Parece que o casal em questão funciona à base de ciclos que se 

intercalam: quando um está melhor, sentindo-se mais seguro, o outro é que se 

mostra incomodado com algo, e acaba jogando – ou, projetando – no primeiro parte 

da culpa por seu incômodo. E assim levam a vida vítimas de constante insegurança, 

que cada vez se manifesta vindo de uma parte. 

 

Nesta sessão entramos em contato com o lado frágil de Z., e com sua 

dinâmica de funcionamento que nada tem a ver com a maneira de ser de Y., mas 

sim, com algo muito anterior a ele. T2 a questiona sobre isso: “(...) Mas eu estou 

pensando em algo maior que isso (os hormônios), que é não em termos de energia, 

mas sim de não conseguir reagir muitas vezes; e eu estou pensando se isso não é 

anterior à menopausa, se não tem a ver com sua dinâmica. O que você pensa sobre 

isso? (sic)”. Z. concorda, dizendo que “isso é uma característica minha!”(sic). Ela se 

dá conta de sua passividade perante as situações, de que sempre foi assim, 

independente de estar ou não com Y. 

 

Chamamos sua atenção para o fato dela estar se arrumando de uma maneira 

mais feminina ultimamente, e aí Y. traz um dado bastante importante: quando se 

conheceram, Y. quis dar-lhe uma blusa de presente, mas ela não aceitou por achá-la 

“muito feminina”: “Então, essa coisa dela não parecer muito feminina, não é um 

efeito... - quer dizer, tem a minha colaboração nessa história aí – mas eu acho que é 

um pouco anterior também” (sic). Essa fala de Y. nos confirma que estamos lidando 

com uma questão bem delicada e antiga, assim como falávamos da insegurança e 

medo de traição de Y., que vem lá de traz. 



 142 

Pois bem, Z. cita a festa onde foi “fantasiada de mulher” antes mesmo de ter 

conhecido Y.. Nesse momento percebemos o quanto eles inconscientemente – ou 

conscientemente?- se escolheram em meio a tantas outras possibilidades 

existentes: é a complementaridade perfeita! Y. escolhe uma mulher nada sedutora 

que não colocaria em risco sua insegurança, e Z. elege um homem que não fazia a 

menor questão de incentivar seu lado feminino, deixando-o seguro e “guardado” 

consigo (como exposto na Parte I - I.3). O problema é que as conseqüências dessas 

escolhas foram se avolumando de tal forma que chegaram no ponto em que estão 

hoje, sendo impossível conviver com este peso. Resta-lhes agora olhar para o que 

cada um está projetando no outro e limpar a relação, para que possam crescer 

individualmente e como casal, deixando definitivamente para traz todas as 

inseguranças. É o que estamos tentando fazer, assim como incentivamos e frisamos 

sempre a necessidade de investirem em suas terapias individuais. 

 

Passamos para a questão do “ser mulher”, de como Z. encara isto, o que 

significa para ela. Parando para pensar, Z. entra em contato com um lado seu nunca 

antes explorado, mas que nos parece de essencial importância para justificar sua 

escolha conjugal: “Agora, acho que eu tenho dúvidas quanto à minha identidade 

sexual, falando sério”(sic).  A essa frase dita por ela seguem-se várias observações 

suas do quanto sempre foi difícil sentir-se feminina, como era confundida com 

meninos desde pequena... Essa constatação a deixa emocionada.  Z. começa a dar-

se conta do seu jeito nada feminino, e mostra um desejo meio encoberto de mudar: 

“Assim, ter mais jeito de mulher, mas eu não quero me esforçar para isso. Ter um 

jeito de sentar, de falar, tem gente que fala que eu tenho isso” (sic).  

 

Z. recorda-se de várias situações onde agiu com comportamentos masculinizados 

ou onde foi confundida com “moleque de rua” – recentemente -, mas isso começa a 

incomodar Y, fazendo com que ele a defenda: “Agora, uma pessoa é o que ela é, 

entendeu?” (sic). 

 

T2. traz a questão da falta de reação de Z. perante a vida em geral: “(...) Ainda tenho 

a sensação de que você não consegue reagir...(...) E aí eu volto ao meu ponto 

inicial, que às vezes falta o ‘ir adiante’, uma força que não é nem força de energia, 

mas um outro tipo de força” (sic). Na análise da sessão 2 abordei a questão da co-
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dependência, onde existe sempre uma “reação” aos estímulos, mas falta a “ação” 

propriamente dita. Nesse caso, acho que T2 refere-se à falta de “reação” no sentido 

de “ação” mesmo. Para entender melhor a diferença, que pode parecer confusa, 

exemplificarei: Z. “reage” às insinuações de traição por parte de Y. correspondendo 

ao que ele espera, ou seja, aceita passivamente (já que as brigas não dão resultado, 

segundo ela) o que lhe é imposto. A “ação” esperada para quebrar essa 

complementaridade patológica seria que ela realmente se arrumasse mais para 

trabalhar, que passasse seu batom sem culpa por achar que está provocando ciúme 

em Y., e assim por diante. Mas esta ação nunca acontece, e ela permanece 

reagindo sempre da mesma forma, ficando eternamente insatisfeita e sentindo-se 

lesada em seu direito de liberdade. 

 

A poesia “Adiamento” – vide anexo – citada por Z., com a qual ela se 

identifica bastante, ilustra bem sua falta de ação: “Ela fala que hoje as coisas são 

muito complicadas, e tal, e não vai dar pra fazer nada, mas que amanhã vai fazer, 

vai acordar e conquistar o mundo, e tal, fala um monte, e a última frase é: ‘Ou quem 

sabe depois de amanhã’. Então eu me identifico, desde que eu era menina isso tem 

muito a ver comigo: você vai deixando, amanhã vou fazer tudo, mas ele vai 

chegando e quem sabe depois de amanhã...”(sic). E assim Z. vai levando sua vida – 

ou ia até recentemente -, deixando que as coisas que a incomodam fiquem como 

estão por falta de energia para enfrentá-las.  Parece que só agora ela está se dando 

conta do quanto precisa se posicionar mais na vida, assim como da necessidade de 

aprofundar-se em suas questões pessoais mais íntimas. 

 

Aqui, trago alguns momentos da sessão 5.  Y. identifica esta posição passiva 

de Z: “É, eu fico lembrando que quando eu conheci a Z. ela já era assim, ela 

chegava pra mim e falava que queria dormir uns cinco dias, porque não queria 

acordar” (sic).  Mais adiante, Z., num momento de grande emoção, ainda dentro da 

questão do “deixa pra lá ou pra depois”, desabafa: “Eu acho que... quando eu penso 

em não falar uma coisa que me aborrece, ou que eu queria que fosse diferente, eu 

penso que é porque não adianta, não adianta falar, então deixa. Eu acho ruim, isso. 

Desde lá atrás era assim: ‘Pra que falar que eu estou menstruada? Ela (sua mãe) 

não vai ligar mesmo, então deixa’. E isso vem vindo até hoje. É, mas aí, assim, de 

certa forma você está desistindo das coisas...” (sic). Z. conta que perguntou para sua 
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mãe o que era um sanguinho que saía de uma porca no cio, que estava em seu 

sítio, e a mãe lhe disse que provavelmente ela tinha se cortado no arame farpado. 

Detalhe: Z. tinha doze anos, já na idade da menarca, e sua mãe se nega a falar a 

respeito: nega o feminino. Z. já sabia o que era a menstruação através de conversas 

com as amigas, mas queria uma explicação de sua mãe, era uma oportunidade de 

conversarem a respeito.  Isso a deixou bastante chateada e acabou por fechá-la em 

seu mundo privado, não compartilhando mais com a mãe assuntos íntimos. Tanto 

que a mãe foi descobrir  que ela havia menstruado só três meses depois, por acaso. 

“(...) Então não teve essa conversa que eu acho que foi uma coisa marcante.(...) Eu 

achei que, como ela não me falou a verdade a esse respeito, eu não tinha que dar 

satisfação de nada.  Se ela não queria conversar sobre isso, então a gente não ia 

conversar” (sic). 

 

Z. ressente-se disso. Uma característica da sua família é o “fingir que não vê 

para não precisar falar a respeito”. Conta-nos outro episódio, agora com seu pai, que 

negou perceber o namoro da filha que já durava dois meses, para não ter que 

enfrentar o assunto: “Ele (o namorado) ia todo dia nas férias passar a tarde lá 

comigo no sítio. Depois de dois meses, meu pai chegou e perguntou: ‘A Z. não está 

namorando esse rapaz, está?’ Quer dizer, era uma coisa... Eu estava, né, ele ia todo 

dia, mas era preferível não ver, e eu também não falava” (sic). 

 

E assim alimenta-se uma dinâmica complementar e viciosa, onde tudo que diz 

respeito direta ou indiretamente à sexualidade não pode ser dito, permanecendo no 

silêncio. Os dois lados sentem dificuldade em lidar com o assunto, e nenhum se 

arrisca a enfrentá-la. Essa dinâmica Z. aprendeu bem, e sofre as conseqüências em 

sua relação matrimonial hoje. 

 

Esse é mais um ponto comum do casal, pois a família de Y. também negou 

qualquer informação a respeito da sexualidade na época em que deveria conversar 

sobre o assunto. Ainda na sessão 5, Y. nos conta: “Nisso era igual, se você for 

considerar esse aspecto...(...).Na minha casa, minha mãe era viúva com três filhos, 

sexo não existia, era como se fosse todo mundo capado, não existia isso. (...) Eu 

nasci, meu irmão nasceu eu não sei como..!”(sic) 
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Agora, com um histórico desses de ambos os lados, como pode este casal 

conseguir lidar satisfatoriamente com as questões de masculino e feminino, se a 

sexualidade, no sentido mais amplo da palavra, sempre foi negada? Ambos vêm se 

questionando sobre isso, mas fica difícil chegarem a alguma conclusão caso não 

tenham antes elaborado suas questões pessoais decorrentes da família de origem. 

 

Voltando para a sessão presente, Z. reconhece sua dificuldade em ser 

feminina e retira de Y. a responsabilidade por não deixá-la ser assim: “Antes de 

conhecer o Y. eu nunca quis andar maquiada e de repente deixei de ser assim...Não 

houve mudança”(sic). Como diz Anton (2000, p. 37): “Nada se faz de graça. Em 

tudo, espera-se um retorno, em benefício próprio, mesmo que ele seja 

cuidadosamente mascarado”. 

 

Dessa forma, mais uma vez constatamos a conveniência da escolha de Y. por 

Z. e vice-versa, e como nada nessa vida acontece por acaso... 

 

A própria Z. reconhece o quanto foi conveniente durante todos esses anos 

jogar a culpa de seu jeito de ser em cima de Y: “Você entendeu? É mais cômodo pra 

mim, eu não ia precisar dizer que eu acho a roupa muito feminina pra mim, é porque 

você não gosta!”(sic). Considero essa fala de Z. de extrema importância, pois vemos 

o quanto ela admite sua fragilidade e o quanto a projetou em Y.. Podemos dizer que 

foi desvendado o “contrato secreto” que havia neste casamento – eu te ajudo assim, 

enquanto você me ajuda daquele jeito - : Y. não exige que Z. mostre seu lado 

feminino e Z. alimenta as desconfianças ciumentas de Y., que utiliza-se do ciúme 

para encobrir sua insegurança básica, assim como uma auto-estima muito baixa. 

Assim, nesse jogo inconsciente, os dois colaboram para que as fragilidades e os 

pontos dolorosos não sejam atingidos, ficando devidamente encobertos. 

 

Anton (2002, p.247) comenta as armadilhas inconscientes que construímos 

na hora da escolha do cônjuge:  
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“Projetar, para se aliviar, é uma das razões, ou dos objetivos 
secretos, pelas quais algumas pessoas tornam-se exímias na 
arte de selecionar os melhores parceiros para, ao longo de 
toda uma história, estabelecerem as piores relações possíveis”. 

 

Após a escolha, essas pessoas julgam-se vítimas do destino, projetam todos 

os males; generalizam conclusões individuais e inadequadas e não conseguem 

soluções mais eficazes e felizes para seus conflitos, para suas vidas. 

 

Um dia desses deparei-me com uma frase dita por Carl Gustav Jung que se 

aplica bem ao que nós, como terapeutas, procuramos atingir com nosso trabalho: 

“...A finalidade única da existência humana é a de acender uma luz na escuridão do 

ser”. 

 

Olhando para Y. e Z., pensando nos conflitos inconscientes de cada um, na 

postura deles perante a relação conjugal e a vida em geral, sinto que no momento 

em que os pontos escuros de suas vidas forem devidamente iluminados e 

elaborados, existirá uma qualidade de relação muito melhor, pois cada um poderá se 

relacionar com o outro verdadeiro, sem as interferências das projeções. Moreno, o 

criador do Psicodrama, chamou esse tipo de relação transparente entre as pessoas, 

sem interferências de projeções pessoais, de relação télica. 

 

Voltando à sessão, Z. dá vários exemplos de tentativas fracassadas que fez 

para mudar seu jeito de ser: “Eu sempre achei, por exemplo: eu morava no Rio de 

Janeiro, aí fui pra Belo Horizonte. Eu achava assim: vou mudar, vou chegar lá e 

como ninguém me conhece, vou ser diferente. Vou usar vestido, vou aprender a 

dançar, enfim, vou ser uma mulher normal, como a maioria das pessoas é. Aí 

chegava lá e não acontecia isso.(...) Então algumas vezes, quando eu fui para um 

lugar que ninguém me conhecia eu me propus a ser diferente do que eu era, e 

acabei não sendo, porque eu sou assim mesmo”(sic).  Z. mostra sua insegurança 

com relação a si própria, uma vontade de se aproximar daquilo que as pessoas 

geralmente esperam como padrões de comportamento feminino, mas não consegue, 

pois isso não seria espontâneo. 
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Briggs (2000, p.34) afirma que devemos reexaminar os velhos padrões 

absorvidos na infância para que possamos abandonar as máscaras que achamos 

que devemos usar. Quando os analisamos, verificamos que, para nossa surpresa, 

aquelas máscaras já não têm mais “valor de sobrevivência”. “Na verdade, os outros 

gostam muito mais de nós sem elas, pois a autenticidade é cativante”. 

 

As máscaras geralmente são utilizadas para esconder nosso verdadeiro eu. 

Tanto Z. quanto Y. ainda não estão satisfeitos com seu jeito de ser, e questionam-se 

se deveriam mudar. Eles não se dão conta do valor da autenticidade, e sentem que 

precisam mudar seu jeito para cativar os outros (veremos esse questionamento de 

Y. na próxima sessão analisada). Mas será que eles realmente querem mudar o jeito 

de ser ou apenas tentam corresponder a uma pressão da sociedade?? Z. não se 

mostra muito certa disso: “É, eu não sei se eu tenho uma necessidade enorme de 

ser diferente, mas acho que eu tenho uma vontadezinha”(sic). E será que essa 

“vontadezinha” é apenas para agradar aos outros ou vem de dentro dela mesmo? 

 

Por fim, Z. afirma novamente que esse jeito é seu desde criança, não tendo 

nada a ver com Y.: “Sim, isso é desde que eu nasci!”(sic). Comenta das roupas que 

usava quando adolescente, e o quanto seu pai não a deixava usar roupas que 

“marcassem suas formas” de mulher, obrigando-a a vestir-se apenas com saias 

longas, que não mostrassem nem as pernas (como vemos também na sessão 5). 

 

Mais um dado importante que Y. traz na sessão 5 – complementando e 

reafirmando o já exposto na sessão 2 – é quando refere-se novamente à sua mãe e 

à não possibilidade de expressão do que pensa: “E outra coisa, nunca houve na 

minha casa a possibilidade de uma conversa, de uma polêmica, onde eu pudesse 

dizer: ‘Eu discordo’, ‘Eu acho isso’... Até hoje é impossível conversar com minha 

mãe sobre alguma coisa da qual eu discorde, porque ela tem a lei final. A minha 

família – eu tenho observado isso ultimamente – é como se fosse um tribunal, onde 

cada pessoa é um juiz”.  
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Laing (1996, p.162) elabora toda uma teoria baseada na necessidade de 

confirmação da existência do ser. É como se tivéssemos que ter um espelho quando 

pequenos que nos refletisse nossa imagem para sabermos quem somos. Esse 

espelho é geralmente representado pela mãe ou uma substituta, e deve ser o mais 

fidedigno possível, pois caso contrário a criança ficará com seqüelas em sua 

estrutura de base. 

 

Pois bem, essa confirmação significa “ter o direito de ser reconhecido naquilo 

que pensa, sente, deseja, percebe ou faz”. 

 

A pessoa que ouve pode não concordar com o que está sendo dito, mas 

respeita o direito de dizê-lo. Assim, quem está falando encontra no interlocutor um 

eco que lhe permite falar, pensar, agir, enfim, existir. 

 

Briggs (2000) também fala a respeito dos espelhos, mostrando que a grande 

dependência dos pais para a satisfação física e emocional dos filhos, assim como o 

permanente contato com eles, e o fato de que os reflexos de si mesmo, vistos 

através dos pais, constituem suas primeiras experiências, fazem do pai e/ou da mãe 

um espelho extremamente importante na vida do filho. “As crianças valorizam a si 

mesmas na medida em que foram valorizadas” (p.16). 

 

A respeito do julgamento, Briggs (idem, p.21) afirma: 

 

“A chave para a identidade que o seu filho constrói está 
diretamente ligada à maneira pela qual ele foi julgado. O que 
acontece entre o seu filho e as pessoas que o cercam tem, 
conseqüentemente, uma importância fundamental”. 

 

Assim, uma identidade positiva depende das experiências positivas que a 

pessoa teve na vida. Parece-me que ambos, tanto Y. quanto Z. (esta em menor 

proporção, talvez), não tiveram espelhos que os reforçassem em seu modo de ser, 

que lhes confirmassem o seu valor e a percepção das coisas. 
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Essa foi uma sessão muito importante para todos, pois o peso que Z. sempre 

depositara em cima de Y. – por não deixá-la ser feminina – foi definitivamente tirado 

de suas costas, e devidamente distribuído para os dois: existe sim o lado dele que 

não facilita as coisas para ela, mas se não existisse esse histórico, ela 

provavelmente não reagiria desta forma com ele. 

 

Assim, ao aprofundarmos nas histórias pessoais de cada membro do casal, 

vemos o quanto suas vidas pregressas interferem diretamente na relação atual. E 

como já dizia Virgínia Satir (1995, p.29):  

 

“O casal se compõe de três partes, dois indivíduos e uma 
relação: eu, você, nós. Cada uma das partes deve ser 
observada, pois cada uma tem um significado na vida do 
casal”. 
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II.7 - SESSÃO 6  (10/12/02) 
 
 
 
T  -  E aí, por onde vamos ?  Vocês pensaram em algo da semana passada, 

chegaram a conversar a respeito ? 

 

Y  -  Não, não conversamos. 

             

       ( silêncio ) 

 

T  -  Eu queria propor algo diferente, se vocês não tiverem uma demanda específica.  

 

       ( consentimento ) 

 

T  -  Vamos trazer aqui o sintoma, o ciúme. O que é o ciúme ?  É o medo de perder a 

pessoa para outro alguém. Eu queria trazer esse outro aqui, que está sendo 

imaginado, que atrapalha a relação, para a gente checar a fantasia de como ele é. 

Você topa,  Y  ? 

 

Y  -  Sim. 

 

T  -  Vamos ver o que ele provoca na relação de vocês, e em cada um também. 

        Ok.  Y  , como você imagina ser esse “outro” da relação, quando a  Z  se 

arruma para o “amante” dela, como seria esse amante ? 

       ( coloco  Y  no lugar do “outro” e T2 senta-se no lugar do  Y  ) 

 

T  -  Como você é, você “outro imaginário”? 

 

Y/outro imaginário  -  Sou uma pessoa desenvolta, que no mercado social tem um 

valor alto. 

 

T  -  Explique mais isso. 

 

Y/oi  -  Alguém que ocupe uma posição, um cargo, qualquer coisa importante. 
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T2 -  Por exemplo ? 

 

Y/oi  -  Eu não estou falando de coisas muito elevadas, nada disso. 

 

T  -  Ok, você aqui, concentre-se em você, pessoa imaginada pelo Y. 

 

Y/oi  -  Eu tenho trânsito pelas pessoas, consigo chegar nas pessoas ... 

 

T2 -  O que você faz ? 

 

Y/oi  -  Qualquer coisa, contanto que eu tenha o respeito das pessoas. 

 

T  -  O que você provoca nas relações de  Y  com  Z  ? 

 

Y/oi  -  Não sei. 

 

T  -  Não sabe ?  Não tem idéia ? 

 

Y/oi  -  Não. 

 

T  -  Então para que você está aqui, trazido pelo imaginário de  Y  ? 

 

Y/oi  -  Não sei. Eu não me importo muito com ele. Às vezes é uma forma de eu me 

afirmar como macho. É legal ter uma relação com uma mulher casada porque você 

está sacaneando com o marido dela. 

 

T  -  Ah ! Então você está chamando o  Y  de “corno”, você está aqui para sacanear 

o Y. . 

Y/oi  -  É, mas não é só isso.  ( riso )  É que isso dá o humor, entendeu ?  Você pode 

até ter pena dele, coitado, é uma forma de poder. Mas eu não me importo com ele. 

 

T  -  Você se importa é com a  Z  . 

 

Y/oi  -  É, mas talvez não.   ( ... ) 
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T  -  ( coloca ego no lugar do imaginário e pede para ele repetir o que o outro disse, 

para que  Y  escute ). 

 

Ego como outro – Eu sou um cara, um vendedor. Conheço a  Z  . 

 

T  -  Com muito poder social, né ?  Muita influência nas pessoas ... 

 

Ego – Sim, converso muito bem, e acho que foi isso que atraiu a Z. 

 

T  -  Você está aí para quê ? 

 

Ego -  Z  é uma pessoa interessante, inteligente, eu gosto de passar umas horas 

com ela, é agradável a gente ficar juntos. 

 

T  -  Você está aí para sacanear o  Y  , né ? 

 

Ego – Eu não estou me incomodando com ele, e sim comigo mesmo, quero mais é 

passar algumas boas horas com a  Z . 

 

T  - ( inverte  Z  com  Y ) – Pergunta para  Y  no papel de  Z :  Z, como você se sente 

ouvindo tudo isso ? 

 

Y/Z – Me sinto humilhada da pessoa com quem eu vivo pensar isso. 

 

T  -  O que você acha disso que ele falou sobre o  Y  , dele não se colocar, dele ser 

um nada – porque ele está lá por saber se colocar, ter um valor social, ou seja, o  Y  

não tem esse valor ... O que você acha disso tudo ?  Você precisa de uma pessoa 

assim, que sabe se colocar, se expor ?                    

 

( silêncio ) 

 

T  -  Pensa alto. 

 

Y/Z – Não estou pensando em nada. 
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T  -  Então o que você está sentindo ? 

 

Y  -  Não sei, não consigo pensar em nada ( seu corpo está visivelmente tenso). 

 

T  -  Você está aflito, angustiado. 

 

Y  -  É, é isso. 

 

T  -  Z , agora vou perguntar para você como Y . Pra quê você precisa de um ser fora 

da relação ? 

 

Z/Y – Eu acho que ele vem trazer a destruição, no fundo é isso que eu quero, acabar 

com tudo e não ser feliz, sei lá, me castigar de alguma forma. 

 

T  -  Pra que se castigar, o que você fez de errado ? 

 

Z/Y – Não sei. 

 

T  -  Você se acha um nada ? 

 

Z/Y – Às vezes sim. 

 

T  -  Você acredita no seu potencial, que possa ter coisas valiosas em você ? 

 

Z/Y – Têm horas que sim ... 

 

T  -  Você acha que esse seu medo de se colocar, sua dificuldade de se expressar 

em público, toda essa timidez afastaria você da Z  ? 

 

Z/Y – Acho. 

 

T  -  Isso está te afastando dela ?  ( consente com a cabeça ) 

        Ela está procurando alguém como aquele outro ? 
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Z/Y – Eu acho que sim. 

 

T  -  A pessoa que você está colocando aqui é esse ser, desenvolto, que aparece, 

que se coloca, com esse poder todo, o seu oposto. Você acha que então a  Z  quer 

alguém daquele jeito, e não como você ? 

 

Z/Y – É , têm vezes que eu acho isso. 

 

T  -  Você já foi algumas vezes mais extrovertido, brincalhão, que fala, ri e se coloca 

mais ? 

 

Z/Y – Ah, quando estou com um grupo de pessoas que não é uma turma íntima, eu 

sou alegre, brincalhão, falo, gostam de ouvir as minhas histórias. 

 

T  -  Quando ela te conheceu, como era, você tinha um jeito mais solto ? 

 

Z/Y – Era. 

 

T  -  Você chegou a ser extrovertido ? 

 

Z/Y – Mais ou menos, mais alegre, espirituoso, talvez acho que era mais uma coisa 

externa. 

 

T  -  No fundo você sempre foi essa pessoa mais tímida, que a Z  se atraiu por ela, 

né ?  Foi com essa pessoa que ela casou, não foi ? 

 

Z/Y – Com o extrovertido ? 

 

T  -  Não, com esse tímido, recatado, que fala menos, ou seja, foi com você, né ? 

 

Z/Y – É, foi. Ela até ligou para mim, porque a gente se encontrou na rua e ela foi 

procurar o meu telefone na lista telefônica, achou o número de onde eu trabalhava, 

ligou, pediu para falar comigo ... 
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T  -  Foi atrás, né ? 

 

Z/Y – Foi, eu fiquei até meio assim porque ela disse que gostou de conversar 

comigo, de estar comigo, e eu falei que também, e disse que a gente podia repetir, e 

ela falou: “Quando ?”  Então, foi isso ! 

 

T  -  Quer dizer que desde o início ela foi a mais extrovertida da relação, ela que foi 

atrás, que te chamou para sair ... 

 

Z/Y – É. 

 

T  -  ( inverte novamente  Y  com  Z  , e coloca  Y  no lugar do outro imaginário ) 

 

T  para o outro – Você apareceu em que momento nessa relação, heim ? 

 

Y/oi – Não sei, não estou nem aí para  Y  . 

 

T  -  Ah é ?  Mas você aparece aqui então para quê ? Porque segundo Y  disse, 

você vem para destruir, para atrapalhar a relação. Você percebe em que momentos 

você vem para destruí-los ? 

 

Y/oi – Essa terceira pessoa não se interessa pelo que se passa com o  Y  , não, nem 

com a relação. 

 

T  -  Pois é, ele acha que você é o oposto dele, e que a  Z  gostaria de estar com 

uma pessoa assim. Ele tem medo de perder a  Z  pra você.  ( silêncio ) 

( T3  sugere que esta seria uma parte de  Y  que foi descartada, que não pode 

conviver com a outra ) 

 

T  -  Parece, “ente”  - vou te chamar de ente, tá ? – que você já fez parte de  Y  em 

algum momento da vida dele. Porque quando a  Z  conheceu o  Y  , ele tinha um quê 

de você: se colocava mais para as pessoas, era mais divertido, né ? Eu queria saber 

se você é uma parte do  Y  que se desgarrou dele. 
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Y/ente -  Acho que sim. 

 

T  -  Z  , você tem alguma idéia do que fazer para unir essas duas partes ? 

 

T3 -  Antes dessa pergunta, não seria legal perguntar para o próprio  Y  o que 

aconteceu para que essa parte se desgarrasse ? (tentativa de fazer com que Y entre 

em contato com as divisões internas) 

 

T  -  Ok ! – inverte  Y  com ego, e pergunta para ele: Y , aqui parece que tem uma 

parte sua que está meio desgarrada, que já pertenceu a você em algum momento. 

Você sabe o que aconteceu para que ela se desvencilhasse, para que ela não 

pudesse mais fazer parte de você ? 

 

Y  -  Acho que a minha vida inteira eu lutei para ser uma pessoa integrada, todo o 

tempo eu tenho que fazer esforço para me adaptar. Por exemplo: na escola, para 

conversar com as meninas normalmente, para namorar – porque durante muito 

tempo eu não namorei com ninguém. Então isso é um exemplo. Têm outros, eu tive 

que me adaptar às pessoas, foi uma luta o tempo todo. Depois que eu saí de Recife, 

em alguns ambientes com algumas pessoas, certos grupos, eu tinha que ser mais 

integrado, tinha que ser uma pessoa legal, sei lá, eu tinha interesses diferentes, e 

tal. Mas isso nunca foi uma coisa muito constante, eu sempre caía naquele patamar 

anterior ( ... )  Não consigo ser uma pessoa desenvolta, que persegue seus 

objetivos, que tem coisas que quer fazer, e tal. 

 

T  -  Do seu jeito você faz isso. 

 

Y  -  Eu faço mas é um preço muito alto. 

 

T  -  Por exemplo; quando você quer traduzir um livro do alemão, você não sabe a 

língua mas vai lá, estuda, traduz e ainda ganha um prêmio por isso !  Ou seja, 

quando você quer, você vai atrás. 
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Y  -  É, desse lado aí é uma coisa que acho que um dos maiores trunfos que eu 

tenho é a determinação, o interesse real por essas coisas. É real, não é uma coisa 

que eu consiga para me afirmar. É um interesse real pela literatura, isso é uma coisa 

que me segura. Agora, imagina uma pessoa que para assinar o nome muitas e 

muitas vezes não consegue, minha assinatura é toda trêmula. Ou então quando vou 

a certos lugares pelo trabalho, em editoras, etc, de raro em raro eu tenho que 

conversar sobre uma coleção nova, e tal, com pessoa que eu conheço, e que até 

admira meu trabalho. Eu quando vou lá bebo – bebo pouco, mas bebo um pouco de 

cerveja – para ficar calminho e conversar banalidades. 

 

T  -  E foi esse  Y  aqui que a  Z  conheceu. 

 

Y  -  Foi. 

 

T2 -  T, posso falar como o outro do  Y  ? 

 

T  -  Pode. 

 

T2/outro – Sou um cara que gosta de brincar, também, faço piadas quando os outros 

nem imaginam; sou curioso e tenho um lado leve e engraçado; adoro brincar, mas 

não é sempre que consigo aparecer. 

 

T  -  Me chama a atenção uma coisa muito parecida com a  Z  - veja se você 

identifica com essa fala,  Z – quando ele diz que procurava se adaptar aos lugares, 

né ?  O que te trouxe isso ? Eu me lembrei do seu discurso. 

 

Z  -  ( concordando com a cabeça ) A coisa de quando eu vou para um lugar 

diferente eu vou ser diferente, eu vou dançar, eu vou maquiada ou com uma roupa 

diferente, eu pensei nisso. 

 

T  -  Pois é, parece que vocês dois ficam tentando se adaptar a uma coisa que não 

são para ser outra coisa, né ? 
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T3 – Fiquei pensando aqui se a  Z  tem idéia de quando essa parte se desvencilhou 

de  Y  . Porque você conheceu essa parte, né ?  De repente ela começou a ficar 

fora, como algo realmente imaginário, projetado num terceiro elemento, em algo 

virtual, e me parece que essa parte começa a aparecer cada vez menos integrada 

no  Y  . Quando foi que essa parte começou a ser deixada de lado ? 

 

Z  -  Eu acho que essa parte é superficial, é aparente. Acho que tem uma vontade de 

ser verdadeiro, mas que no íntimo ela é aparente. É uma vontade, um desejo de ser 

que não tem consistência. Numa relação mais íntima ela não está presente, a não 

ser muito de vez em quando. 

 

T  -  Me veio muito sua fala: eu tenho desejo de ser mulher, de ser feminina, mas no 

fundo não é isso, você não é assim. Essa coisa que a sociedade diz de como deve 

ser uma mulher, não está em você isso. 

 

Z  -  É, não tá. 

 

T  -  E para que forçar uma coisa que não está em você ?  Eu vejo muito parecidos 

os discursos: Y  tem que se mostrar mais extrovertido, saber se colocar, aparecer 

nos lugares, mas isso não é você, não está em você, não é da sua personalidade. 

Então, você vai ficar eternamente ou se achando um “Zé-ninguém”, frustrado por 

não ser assim e tentando ser, ou com medo de que a  Z  o troque por outro que seja 

assim; você fica tentando ser aquilo que não é, como se isso fosse o esperado, o 

certo, o mais adequado, não sei. 

 

Y  -  É ... tem uma coisa. A minha ambição no dia-a-dia é não destoar muito, não ser 

um maluco. Por exemplo, um motorista de táxi começa a falar de futebol e eu não 

entendo nada, tenho raiva disso, mas eu fico fingindo que entendo. Isso aí não é 

minha ambição na vida, isso aí é apenas um jogo que eu fico fazendo para levar a 

minha vida. Se eu vou num lugar onde todo mundo está falando de futebol e carro e 

eu não entendo nada, vou virar um ET , então procuro evitar esse tipo de coisa, nem 

penso nisso. Agora, eu queria ser uma pessoa mais alegre, mais solta, e isso é 

verdadeiro, eu não vou fingir que eu quero, isso não é uma mentira. 
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Z  -  Não foi isso que eu disse. 

 

Y  -  Não, eu to falando que isso é um desejo real que eu tenho, é um desejo 

verdadeiro de querer ser uma pessoa mais solta ... ( problemas na fita ) 

( ... ) Tem uma coisa que eu questiono se é verdadeiro ; o sentimento que tenho pela 

minha filha mais velha. Eu gosto dela, me preocupo com ela, mas não sei até que 

ponto isso é amor de verdade. Eu me questiono se isso é verdadeiro. Aliás, não sei 

se eu tenho a capacidade de amar as pessoas de verdade; tem gente que sabe 

amar, demonstra e os outros conseguem sentir. Eu não sei se tenho essa 

capacidade, não sei se consigo amar alguém de verdade.  

 

T3 -  Você tem dúvidas quanto ao seu amor pela  Z  ? 

 

Y  -  Eu me questiono, sim, se sou capaz de amar. 

 

T3 -  Z  , você tem dúvidas do amor de  Y  por você ? 

 

Z  -  Não, eu sei que ele me ama. 

 

T  -  Y  , o ciúme tem muito a ver, geralmente, com nossa própria insegurança.  Acho 

que no seu caso, você está jogando para  Z  algo que é seu, você é que tem dúvidas 

da sua capacidade de amar e não ela. 

 

Z  -  Eu sei que eu o amo, porque senão já teria jogado tudo para o alto há muito 

tempo, não estava aqui agora. 

 

T3 -  Z , você conseguiria fazer com que o  Y  acreditasse no que ele sente por 

você? 

 

Z  -  Acho que sim, posso tentar. 

 

T3 -  Então fica essa tarefa para vocês pensarem nas férias.   

  

 



 160 

II.7.1 - ANÁLISE DA SESSÃO 6 
 
 

Nessa sessão proponho a dramatização do “outro imaginário” de Y. com a 

intenção de aprofundar e entender melhor sua fantasia – tanto nós, terapeutas, 

como o casal. Como de costume, ambos mostram-se disponíveis. 

 

Coloco Y. no lugar desse terceiro imaginário que ele supõe existir, e começo 

a explorar como ele seria. A figura que aparece revela-se bem diferente do modo 

como Y. vê a si próprio: “Sou uma pessoa desenvolta, que no mercado social tem 

um valor alto(...)Alguém que ocupe uma posição, um cargo, qualquer coisa 

importante(...)Eu tenho trânsito pelas pessoas, consigo chegar nas 

pessoas...(...)tenho o respeito das pessoas”(sic). 

 

Uma característica do ciúme é o imaginário: estamos lidando com duas 

pessoas onde uma delas suspeita da existência de um terceiro imaginário. Na 

imagem que Y. construiu, o “outro” tem todas as características que ele gostaria de 

ter. Y. está projetando nele seu “ego-ideal”:  

 

“o outro era a própria imagem da perfeição idealizada do que 
ele gostaria de ter sido, certamente espelhado em alguma 
imagem mítica apresentada ou imposta na infância”.(Ferreira-
Santos, 1996, p.63)  

 

Essa imagem ideal precisa ser desvendada através de um profundo processo 

de pesquisa em sua terapia individual. Mas fica claro que existe uma lacuna em sua 

auto-estima que o leva a projetar a figura idealizada no outro. Na verdade, Y. trava 

uma competição consigo mesmo, já que esse terceiro imaginário está representando 

sua parte idealizada que, por não conseguir ser atingida, acaba sendo projetada no 

outro via mecanismos de defesa do ego. Dessa forma, um conflito que seria interno 

acaba aparecendo no mundo externo. Ferreira-Santos (1996, p.65) alerta:  

 

“Para que possamos ter um pouco mais de controle, de 
domínio sobre o ‘monstro de olhos verdes’ (ciúme), é preciso 
haver uma disponibilidade interna, que nos leve em direção às 
nossas fraquezas e deficiências de auto-estima”. 
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Esse movimento de Y. querer ser diferente do que é vem de encontro às 

tentativas fracassadas de mudança de Z., com relação aos seus comportamentos 

pouco femininos (como relatado na sessão 4). Aqui vemos mais uma característica 

comum ao casal. 

 

Quando retiro Y. do papel do outro imaginário e coloco-o no papel de Z., 

perguntando se ela concorda com o que foi dito e se está procurando outra pessoa, 

ele não consegue responder. Fica tenso, não consegue imaginar-se nessa situação. 

Para não pressioná-lo, coloco Z. em seu papel, e lhe pergunto: “Pra quê você 

precisa de um ser fora da relação? “ Z. como Y. responde: “Eu acho que ele vem 

trazer a destruição, no fundo é isso que eu quero, acabar com tudo e não ser feliz, 

sei lá, me castigar de alguma forma”(sic).  

 

Essa fala de Z. como Y. vem de encontro àquela sensação que vimos de Y. 

precisar “pedir licença” para existir, como o “habite-se”. Já que ele existe, e não 

deveria ser assim – segundo ele – então deve ser castigado e não merece ser feliz. 

Y. não se dá o direito de ser feliz, e como não gosta de si próprio do jeito que é, o 

melhor é castigar-se, pois como é possível alguém gostar dele (e isso é difícil dele 

admitir!) se ele próprio não se aceita? 

 

Ainda com Z. no papel de Y., ela nos revela que Y. sempre foi tímido, e que 

desde o início da relação foi Z. quem tomou a iniciativa de ligar para ele convidando-

o para sair. Pergunto para Z/Y: “No fundo você sempre foi essa pessoa mais tímida, 

que a Z. se atraiu por ela, né? Foi com essa pessoa que ela casou, não foi? (...) com 

esse tímido, recatado, que fala menos, ou seja, foi com você, né?”  Ao que Z/Y 

responde: “É, foi (...)”(sic). 

 

Aqui minha intenção é frisar para Y. que Z. nunca quis relacionar-se com 

outro tipo de homem, e colocando a própria Z. em seu papel talvez ele ouvisse mais. 

Ele precisa se dar conta do quanto está enganado em relação a si próprio e à 

escolha de Z., o quanto isso tudo é projeção sua e não desejo de Z. 
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T3 sugere que esse terceiro imaginário talvez fosse uma parte descartada de Y., que 

em algum momento já existiu, mas que não pôde conviver com a outra parte. Y. 

concorda, e numa tentativa de fazê-lo entrar em contato com suas divisões internas, 

coloco-o novamente em seu lugar, como Y: “Y., aqui parece que tem uma parte sua 

que está meio desgarrada, que já pertenceu a você em algum momento. Você sabe 

o que aconteceu para que ela se desvencilhasse, para que ela não pudesse mais 

fazer parte de você?” (sic) 

 

Y: “Acho que minha vida inteira eu lutei para ser uma pessoa integrada, todo o 

tempo eu tenho que fazer esforço para me adaptar. (...)em alguns ambientes com 

algumas pessoas, certos grupos, eu tinha que ser mais integrado, tinha que ser uma 

pessoa legal, sei lá, eu tinha interesses diferentes (...).Não consigo ser uma pessoa 

desenvolta, que persegue seus objetivos, que tem coisas que quer fazer, e tal”(sic). 

 

“Muitas pessoas acreditam que devam ‘parecer boas’ – 
aparentar força, eficiência, competência, perfeição – para 
serem aprovadas. E passam anos preparando boas fachadas, 
sem jamais compreender que elas, a longo prazo, acabam 
aprisionando o verdadeiro eu”. (Briggs, 2000, p.34) 

 

E novamente percebemos a angústia vivida por Y. por não se aceitar do jeito 

que é, com seus próprios interesses, sentindo-se deslocado nos ambientes que 

freqüentava. Por mais que ele reconheça seu potencial para a tradução, que é sua 

profissão, isso não alivia a ansiedade em outros momentos: não consegue assinar 

seu nome em público, assim como precisa ingerir bebida alcoólica antes de algum 

encontro onde discutirá questões de trabalho. 

 

Aqui vemos a semelhança com Z., que enquanto ouve Y. vai se lembrando do 

seu próprio discurso: “A coisa de quando eu vou para um lugar diferente eu vou ser 

diferente, eu vou dançar, eu vou maquiada ou com uma roupa diferente, eu pensei 

nisso”(sic). 

 

Hollis (1995) nos fala da necessidade de encontrarmos nossa própria 

autoridade como fator essencial na meia-idade, pois caso contrário, na segunda 

metade da vida permaneceríamos dominados por fantasias da infância:  
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“Através de que autoridade , ou seja, conjunto normativo de 
valores, nós vivemos? Quem determina isso? A maioria dos 
adultos passa bastante tempo ‘se apresentando’. Assim, 
precisamos tentar captar, tornar conscientes, todas as nossas 
conversas interiores”. (p.87) 

 

Ambos, tanto Y. quanto Z., estão passando pela meia-idade, época da vida 

em que questionamos muitas coisas. E ambos necessitam trazer à tona seus 

diálogos internos para que estes não atrapalhem sua relação como casal. 

 

E à medida em que a sessão caminha, mais e mais semelhanças entre os 

dois vão aparecendo... Z. acha que no fundo Y. não quer de verdade mudar seu jeito 

de ser: “Eu acho que essa parte é superficial, é aparente. Acho que tem uma 

vontade de ser verdadeiro, mas que no íntimo ela é aparente. É uma vontade, um 

desejo de ser que não tem consistência. Numa relação mais íntima ela não está 

presente, a não ser muito de vez em quando”(sic). Mas concorda quando digo que o 

mesmo acontece com ela na questão do feminino: ela também mostra uma vontade 

“aparente” de mudança, embora no fundo isso não faça parte do seu jeito, do seu 

íntimo. Lembro aqui duas frases ditas por ela na sessão 4: “Assim, ter mais jeito de 

mulher, mas eu não quero me esforçar pra isso”(sic) e “Eu não sei se eu tenho uma 

necessidade enorme de ser diferente, mas acho que eu tenho uma 

vontadezinha”(sic). 

 

Então me parece que os dois anseiam por ser diferentes, mas se o fossem... 

continuariam infelizes!! 

 

Enfim, Y. reconhece que gostaria de mudar apenas parte do seu jeito, alguns 

pontos que o fariam viver melhor: “Agora, eu queria ser uma pessoa mais alegre, 

mais solta, e isso é verdadeiro, eu não vou fingir que eu quero, isso não é uma 

mentira” (sic). Assim, podemos conversar baseados em fatos concretos, em desejos 

verdadeiros, e não em projeções idealizadas. 

 

Por fim, Y. revela um questionamento doloroso a respeito de si mesmo: “(...) 

Aliás, não sei se eu tenho a capacidade de amar as pessoas de verdade; tem gente 

que sabe amar, demonstra e os outros conseguem sentir. Eu não sei se tenho essa 
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capacidade, não sei se consigo amar alguém de verdade”(sic). Essa afirmação vem 

de encontro a um estudo4 citado por Ferreira-Santos (1995, p.31), que revela que 

pessoas inseguras estão muito mais sujeitas ao ciúme do que as outras. Foi traçado 

um perfil do “ciumento vocacional” como sendo 

 

“um indivíduo que tem pouca confiança em si mesmo e não 
acredita na sua capacidade de manter um amor. A baixa 
auto-estima o leva não só a acreditar que a pessoa amada 
possa vir a traí-lo, como espera constantemente por isso”. 

 

Klein (1995, p.67) também refere-se ao ciúme infundado como originário de 

uma sensação de falta de amor interno:  

 

“Quando alguém – inconscientemente – sente-se pobre em 
amor e bondade, e teme que essa deficiência possa vir a ser 
descoberta e denunciada pelo seu parceiro no amor, ou possa 
ofendê-lo, então começa a demonstrar ciúme e procurar falta 
de amor no referido parceiro, a fim de não encontrá-la em si 
mesmo, e a descobrir maldade num rival em lugar de fazê-lo 
em si mesmo”. 

 

Podemos considerar, a partir dessa observação de Klein, que Y. está 

caminhando num processo de auto-conhecimento, posto que, embora ele procure a 

falta de amor na parceira – que aparece sob a forma das suspeitas de traição – está 

se dando conta de que isso vem de dentro dele mesmo, quando diz: “Eu me 

questiono, sim, se sou capaz de amar”(sic). Essa dúvida pertence só a ele – posto 

que Z. sabe que ele a ama – mas é projetada em Z. 

 

Encerramos a sessão pedindo para que Z. tentasse convencê-lo do 

sentimento de amor dele por ela. Dessa forma unimos o casal numa tarefa que, 

quando realizada, proporcionará a eles uma outra dinâmica e qualidade de relação. 

 

 

 

 
 

                                            
4 Estudo citado por Marina Colasanti, como sendo dos psicólogos Elliot Aronson, da Universidade da 
Califórnia e Ayala Pines, da Universidade de Berkeley, para um “Inventário do Ciúme Sexual”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

Este foi um atendimento muito especial para nós, terapeutas, que tivemos a 

oportunidade de presenciar todas as fases de um processo bem sucedido. Num 

primeiro momento chega-nos um casal com uma queixa totalmente direcionada para 

um dos membros. Ao longo do caminho, aprofundando e clareando as histórias 

pessoais de cada um, fomos mostrando a eles o que cada um trazia de sua infância, 

dos relacionamentos com os pais que os marcaram e os contagiam até hoje. Cada 

um foi reconhecendo sua participação e responsabilidade nos problemas 

apresentados: Y. não era mais o vilão, e Z. deixou de ser a vítima. De repente, Z. 

assume sua posição passiva e sua falta de ação, assim como Y. percebe o quanto 

ela permitiu que ele a “dominasse” – se assim podemos dizer. As histórias pessoais 

foram denunciando o jeito de cada um, trazendo explicações que davam sentido a 

comportamentos antes só criticados, e proporcionando catarses emocionantes! 

 

Percebemos o quanto esse casamento vem sendo mantido por uma relação 

complementar, onde um foi escolhido pelo outro por motivos inconscientes bastante 

convenientes para ambos.  

 

Não podemos negar que a maior parte dos relacionamentos está baseada na 

complementaridade, onde um busca no outro aquilo que não tem ou que gostaria de 

ter. O outro me “complementa”, supre aquilo que sinto estar faltando em minha vida. 

Quando a complementaridade é positiva,  

 

“as características de um dos cônjuges podem reforçar as 
partes saudáveis do outro, de forma a diminuir os efeitos 
destrutivos de sua personalidade, fortificando-a contra a 
regressão e também apoiando-a de modo que possa funcionar 
melhor”. (Pereira, 1997, p.11) 

 

Assim, cada cônjuge exerce um efeito favorável, saudável sobre o outro, 

proporcionando seu crescimento tanto individual quanto na relação como um todo, o 

que, sistematicamente, tornará cada cônjuge mais realizado, e assim por diante, 



 166 

constituindo uma verdadeira circularidade.  É nesse movimento que percebemos a 

riqueza da complementaridade, e o quanto ela pode nos ser útil. 

 

Porém, alguns casais vivem uma complementaridade rígida, ou patológica, 

onde se complementam em suas fragilidades e não conseguem evoluir, 

permanecendo “acomodados” numa situação onde um protege o outro, não 

correndo riscos maiores.  Y. e Z. viveram esse tipo de relação muitos anos, até que 

Z. não suportou mais essa dinâmica e resolveu procurar ajuda. 

 

Muitos casais vêm para a terapia contra a vontade de um deles, e dessa 

forma continuam durante o tratamento, atrapalhando o andamento do mesmo. No 

nosso caso, Y. era contra no início, e teve que vencer barreiras internas para 

conseguir estar presente desde a primeira sessão. Mas a vontade de superar este 

problema era tão grande, que nunca faltaram a uma sessão sequer, assim como 

cada um foi vencendo seus medos e se colocando por inteiro nas sessões, ao ponto 

de trazerem coisas tão íntimas que nem eles mesmos haviam conversado entre si 

em algum momento. 

 

Percebemos que o fato de entrarem em contato com esses conteúdos tão 

íntimos e muitas vezes dolorosos, foi unindo-os numa cumplicidade ainda maior. De 

repente, medos vão sendo revelados, sentimentos vão se externalizando e o que 

não fazia sentido adquire um significado. 

 

Na medida em que a dinâmica da complementaridade foi se revelando, 

ambos buscaram terapia individual para lidarem com suas questões. A 

complementaridade que antes os unia numa relação neurótica começa a ceder 

espaço para o crescimento pessoal de cada um, o que deve resultar numa 

complementaridade saudável daqui para a frente. Como diz Pereira (1997, p.16), é 

de fundamental importância que o terapeuta transmita ao casal “a mudança do 

significado da diferença de algo que frustra para algo que mobiliza a mudança, 

gerando ampliação da personalidade”. 
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Como terapeuta, sinto que consegui – juntamente com minhas colegas – 

passar isso para o casal, mesmo que seja ainda o início de um longo caminho de 

auto-conhecimento. A única resistência ainda está no fato de Y. não aceitar a 

medicação, o que lhe beneficiaria muito e auxiliaria em todos os aspectos. 

 

A terapia encerrou-se com a alta do casal no dia 13/05/03, o qual já mostrava-

se muito bem e não trazia questões da relação para serem trabalhadas, mas sim, 

apenas demanda de cunho individual. Como nossa proposta de trabalho aqui visa a 

relação dos dois como casal, priorizando os papéis de marido e esposa, 

constatamos que nosso objetivo havia sido alcançado. 

 

Acredito que o amor existente entre eles foi o que permitiu que essa 

complementaridade se desse até hoje. Como disse Z: “Eu sei que ele me ama”(sic) e 

“Eu sei que eu o amo, porque senão já tinha jogado tudo para o alto há muito tempo, 

não estava aqui agora.”(sic) 

 

Foi muito gratificante atendê-los, assim como foi bastante enriquecedor todo o 

processo de elaboração deste trabalho, que me levou a leituras interessantes de 

autores os mais variados, muitos deles de fundamental importância para a 

compreensão das dinâmicas que estão por trás dos relacionamentos humanos. 

 

Termino este trabalho sentindo-me realizada, e esperando que a leitura venha 

só a acrescentar para aqueles que a fizerem. 
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ANEXO 1 – Poesia: “ADIAMENTO” 
 
 
Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã... 
Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, 
E assim será possível; mas hoje não...  
Não, hoje nada; hoje não posso.  
A persistência confusa da minha subjetividade objetiva,  
O sono da minha vida real, intercalado,  
O cansaço antecipado e infinito,  
Um cansaço de mundos para apanhar um elétrico...  
Esta espécie de alma...  
Só depois de amanhã...  
Hoje quero preparar-me,  
Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte...  
Ele é que é decisivo.  
Tenho já o plano traçado; mas não, hoje não traço planos...  
Amanhã é o dia dos planos.  
Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo;  
Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã...  
Tenho vontade de chorar, 
Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro...  
Não, não queiram saber mais nada, é segredo, não digo.  
Só depois de amanhã...  
Quando era criança o circo de domingo divertia-me toda a semana.  
Hoje só me diverte o circo de domingo de toda a semana da minha 
infância...  
Depois de amanhã serei outro,  
A minha vida triunfar-se-á,  
Todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático  
Serão convocadas por um edital...  
Mas por um edital de amanhã...  
Hoje quero dormir, redigirei amanhã...  
Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a infância?  
Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã,  
Que depois de amanhã é que está bem o espetáculo...  
Antes, não...  
Depois de amanhã terei a pose pública que amanhã estudarei. Depois de 
amanhã serei finalmente o que hoje não posso nunca ser.  
Só depois de amanhã...  
Tenho sono como o frio de um cão vadio.  
Tenho muito sono.  
Amanhã te direi as palavras, ou depois de amanhã...  
Sim, talvez só depois de amanhã...  
O porvir... 
Sim, o porvir...                                                
                   Álvaro de Campos 
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