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RESUMO 
 
O presente estudo buscou investigar o impacto da psicoterapia breve pais-bebê nas 

representações maternas a respeito de si mesma, sobre o bebê, sobre a relação mãe-bebê, 

quando o bebê apresenta uma malformação. Participou deste estudo uma família cujo bebê de 

11 meses apresentava malformação cardíaca grave, compatível com a vida. Foi utilizado um 

delineamento de estudo de caso único, sendo que as representações maternas foram 

examinadas ao longo dos cinco encontros de avaliação inicial, durante as 17 sessões de 

psicoterapia e num encontro pós-psicoterapia. Todas as verbalizações e interações da mãe com 

o bebê e com os familiares foram registradas em áudio e vídeo e, posteriormente, analisadas a 

partir dos quatro temas da constelação da maternidade (Stern, 1997): vida e crescimento, 

relacionar-se primário, matriz de apoio e reorganização da identidade, que precisaram ser 

ampliados para atender as particularidades do contexto de malformação. Os resultados 

apontaram para uma evolução das representações maternas ao longo da psicoterapia, que 

permitiu à mãe expressar seus sentimentos frente à malformação e reviver alguns de seus 

conflitos mais primitivos. A visão sobre o bebê passou de mais parcial e idealizada para mais 

integrada, revelando um potencial de evolução e vulnerabilidade, ao mesmo tempo. A relação 

mãe-bebê ficou mais próxima, na medida em que a mãe pôde tolerar mais a dependência do 

bebê e a sua necessidade de cuidados especiais, sem se sentir tão incompetente e culpada. 

Houve um evidente reforço na rede de apoio da mãe, que se aproximou de sua família de 

origem e passou a se sentir mais apoiada e compreendida pelo marido. Por fim, a mãe pareceu 

se apropriar mais do papel materno, porém ainda muito ligada a uma identidade de filha. 

Apesar de uma redução expressiva nos escores do BDI antes e depois da psicoterapia (31 para 

11 pontos), a instabilidade psíquica da mãe e sua fragilidade permaneceram muito fortes, 

mesmo ao final da psicoterapia, o que sugeriu um prognóstico reservado e a necessidade de 

indicação de um tratamento mais sistemático, especialmente tendo em vista que a 

malformação da criança continuava afetando profundamente a vida da família.  

 

PALAVRAS-CHAVE: representações maternas, psicoterapia pais-bebê; malformação. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aimed to investigate the impact of a brief parent-infant psychotherapy on the 

maternal representations concerning herself, about the baby, e about the mother-baby 

relationship, in a situation where the infant had malformation. A family whose baby was 11 

months and presented serious heart malformation, compatible with life, took part in the study. 

A case-study design was used, and maternal representations were examined during five 

sessions of initial evaluation, of a total of 17 psychotherapy sessions and in a post-

psychotherapy session. All the verbalizations and mother's interactions with the baby and with 

the relatives were registered in audio and video and were later analyzed based on the four 

themes of the motherhood constellation (Stern, 1997): life and growth, primary relationship, 

support matrix and reorganization of identity. They all needed to be adapted so as to take into 

account the particularities of the malformation context. The results showed an evolution of the 

maternal representations during the psychotherapy, which allowed the mother to express her 

feelings regarding malformation and to re-experience some of her more primitive conflicts. 

She changed from a more partial and idealized to a more integrated view of the baby, 

revealing potential evolution and vulnerability, at the same time. The mother-baby relationship 

got closer, as the mother could tolerate more the baby's dependence and his need for special 

care, without feeling so incompetent and guilty. The mother's social support was clearly 

reinforced, which led her to get closer to her family of origin and to feel more supported and 

understood by the husband. Finally, the mother seemed to gradually assume the maternal role, 

even though it was still very tied to her identity as daughter. In spite of an expressive reduction 

in the scores of BDI after the psychotherapy (31 to 11 points), the mother's psychic instability 

and her fragility remained very strong, even at the end of the psychotherapy, suggesting a 

reserved prognostic and the need for indication of a more systematic treatment, especially in 

view of the child's malformation which continued to deeply affect the family’s life.  

 

KEY WORDS: maternal representations; parent-infant psychotherapy; malformation. 

 

 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentação 

Antes mesmo do nascimento, a mãe e o pai imaginam e fantasiam características e 

papéis para o seu bebê (Aulagnier, 1990; Piccinini, Gomes, Lopes & Moreira, 2004; Lebovici, 

1987, Schorn, 2002; Soulé, 1987). Naturalmente, o confronto entre este bebê esperado por eles 

e o bebê real - aquele que nasceu, tende a ser por si só conflituoso. Nas situações de 

anormalidade1 do bebê, as dificuldades são significativamente intensificadas. Instala-se uma 

ferida narcísica nos pais, que se sentem incapazes de produzir um filho perfeito. Com isso, é 

acionada uma vivência de luto pela perda do bebê imaginário, e pela necessidade de se deparar 

com a realidade deste novo bebê. A relação dos pais com o bebê sofre os reflexos dessa 

vivência traumática, e a literatura aponta para os prejuízos disso também na interação mãe-

bebê, que tende a ficar menos engajada e sintonizada em situações de malformação do bebê.  

Assim, nessas situações em que o bebê apresenta alguma malformação, os pais passam 

por uma vivência emocional bastante dolorosa e prejuízos são muitas vezes observados na 

interação com o bebê, o que justifica o uso de intervenções psicológicas. Dentre as possíveis 

intervenções, a literatura propõe o modelo psicoterápico pais-bebê para atuar nas patologias 

observadas tanto no bebê como nos pais (Cramer & Palacio-Espasa, 1993; Stern, 1997). Muito 

embora as intervenções psicoterápicas conjuntas pais-bebê sejam reconhecidas como 

adequadas para o tratamento das disfunções relacionadas ao nascimento de um bebê (Cramer 

& Palacio-Espasa, 1993; Cramer, 1999; Pinto, 2000; Stern, 1997), poucos estudos têm 

avaliado o impacto dessas intervenções no contexto específico da malformação do bebê.  

Nesse sentido, o presente estudo buscou investigar o impacto da psicoterapia breve 

pais-bebê nas representações maternas a respeito de si mesma, sobre o bebê, sobre a relação 

mãe-bebê, quando o bebê apresenta uma malformação. Inicialmente serão examinadas as 

questões acerca do impacto do diagnóstico de anormalidade no bebê para o psiquismo materno 

                                                 
1 O termo anormalidade diz respeito a todas as malformações estruturais congênitas e também as alterações 
cromossômicas associadas; enquanto que o termo malformação se refere unicamente às malformações estruturais 
congênitas isoladas, sem quaisquer alterações cromossômicas. No entanto, muitos autores utilizam estes termos 
de maneira aleatória, nem sempre se preocupando com as especificidades de cada termo. No presente estudo, 
durante a revisão de literatura, procurou-se respeitar, o termo originalmente utilizado pelo autor. Mais adiante, 
quando estiver me referindo ao caso atendido neste estudo, usarei o termo malformação, que é o correto para 
designar o quadro clínico apresentado pelo bebê atendido no presente estudo, que tinha cardiopatia congênita.   



e a relação mãe-bebê em casos de anormalidade do bebê. Num segundo momento, serão 

abordadas as representações acerca da maternidade, enfatizando especialmente as concepções 

de Daniel Stern, e as relações entre representações e situações de anormalidade do bebê. Por 

fim, serão revisadas as intervenções psicológicas no contexto de anormalidade do bebê, 

sublinhando a psicoterapia pais-bebê. 

 

1.1. O Impacto do diagnóstico de anormalidade no bebê para o psiquismo materno 

Se pensarmos a maternidade já como uma crise vital e evolutiva, podemos supor que 

nesse processo, mesmo dentro de um contexto de normalidade, já temos diversos lutos 

(Santos, 2005). Entre estes, pode-se citar as perdas inerentes à condição de mãe, como, por 

exemplo, deixar um lugar de autonomia completa, sentindo agora que tem um ser dependente 

de si, ou ainda deixar a posição somente de filha, para assumir a de mãe, sem falar das 

inúmeras reformulações psíquicas e relacionais previstas para essa nova identidade (Szejer & 

Stewart, 1997). Assim, ainda que com muitos ganhos, há muitas perdas, no que se refere à 

mãe. Mas com relação ao bebê, não é diferente. Pois mesmo quando este não tem problema de 

saúde, o confronto do filho imaginário com o filho real já pode, por si só, gerar sentimentos de 

perda e aparecer associado a importantes focos conflitivos, os quais, se não elaborados, 

interferem na relação mãe-bebê (Lebovici, 1992; Schorn, 2002). 

Assim, o nascimento de um bebê com malformação é mais uma crise que se adiciona e, 

nesta situação, Santos (2005) sugere que se tem uma crise tripla: vital, evolutiva e acidental. 

Durante muito tempo, o pai e a mãe constroem uma imagem do seu filho. Essa imagem é 

proveniente de suas próprias identificações, aspirações e frustrações (Schorn, 2002). 

Estabelece-se uma distância entre o que se imaginou e desejou para a realidade e um grande 

número de projeções futuras têm de ser abortadas, tanto em relação a si mesmas como ao 

bebê. Para a identidade materna, Santos (2005) chama atenção que é possível que um bebê 

com malformação remeta e reatualize o que é deficiente na história da mãe, aquilo que faltou, 

ao invés de representar uma chance de reparação deste faltante, como em uma situação 

normal. Assim, a questão da feminilidade, que é central na maternidade, através da condição 

de gestar, procriar e dar a luz a um filho perfeito - o também conhecido filho imaginário do 

Édipo - tende a não ser alcançada com sucesso nesses casos (Mannoni, 1999). Escancaram-se, 

assim as imperfeições da mulher, provavelmente aquelas que ela desejava esconder com a 

nova condição de evidência que possibilita a maternidade. 



Sobre o bebê, na ocorrência de anormalidade, este confronto entre bebê imaginário e 

real assume uma dimensão potencialmente maior (Klaus & Kennell, 1992; Santos, 2005; 

Schorn, 2002; Solnit & Stark, 1962). Na verdade, esta distância que existe entre o bebê 

imaginário e o bebê real, e a própria separação mãe-bebê durante o parto, já constituem dois 

processos de luto vistos como normais no desenvolvimento (Cramer, 1993; Lebovici, 1992; 

Raphael-Leff, 1997; Soifer, 1980; Szejer & Stewart, 1997). No entanto, a notícia de uma 

anormalidade no bebê corresponde a um processo de luto que não faz parte do curso normal 

do desenvolvimento, sendo, portanto, vivenciado com mais sofrimento pelos envolvidos 

(Quayle, Neder, Mihaydaira & Zugaib, 1996; Santos, 2005).  

Assim, tudo que já era difícil numa situação normal, fica maximizado. E como diz 

Sinason (1993), o nascimento de um filho é um evento público. Todos esperam e participam. 

Contudo, diante de uma intercorrência, seja qual for, tem-se uma imensa decepção que gera 

constrangimento, vergonha, culpa, medo, raiva. Dias (2006) condensa todos estes sentimentos 

em um estado de desequilíbrio nos pais, na medida em que causa fratura no ideal que a criança 

representaria, e atinge toda a rede de significações dos agentes parentais. A angústia, o 

desamparo e a incerteza tomam conta dessa relação. A autora chama atenção que a lesão que 

se instaura vai muito além da condição orgânica. 

Nesse sentido, Schorn (2002) ressalta que a malformação pode até ser uma seqüela, 

mas não é uma enfermidade, não é também um sintoma que pode desaparecer. Para ela, uma 

malformação é uma marca real, que vai acompanhar a pessoa por toda a sua vida, mesmo que 

esta seja reparada cirurgicamente – da sua mente nunca vai desaparecer. Ela denuncia o 

imperfeito, o castrado, a falta, isto é, é uma marca, uma ausência que se faz muito presente e 

que afeta o paciente e toda a sua família. Mannoni (1999) acrescenta que não basta somente 

lidar com a condição médica e sim com todos os mecanismos psíquicos que se instauram em 

decorrência do luto. Esse processo de luto equivale, para Quayle (1997b), ao luto por 

perda/morte, o que evidencia a gravidade da repercussão do diagnóstico de anormalidade no 

bebê e para a família. O luto é pelo que é diferente do imaginado.  

No estudo de Trolt (1983), que entrevistou famílias americanas com bebês entre 0 e 30 

meses, que apresentavam diversos tipos de malformação, o luto dos pais equivaleu ao luto de 

morte, na medida que além do sofrimento pelo filho idealizado e perfeito que não existia, 

havia uma sobre exigência em se deparar com a criança real que demandava cuidados 

imediatos. Para alguns casais deste estudo, quando alguém os lembrava que seu bebê estava 

vivo e precisava de seus cuidados, eles se sentiam confusos. A confusão estava associada ao 



fato de terem tido um filho, vivo, dependente deles e eles não se sentirem felizes com isto. A 

culpa, então, surgia, agravando ainda mais o quadro. Trolt explicou que o complicador seria 

devido ao fato de que embora tinha havido uma perda, uma morte real, a criança não morreu e 

a perda concreta não podia ser vivida. Ele ainda fez uma analogia com o corpo de alguém que 

morreu na guerra e sumiu. Não há um morto concreto, mas há um corpo na mente dos pais que 

precisa ser enterrado, caso contrário, o apego com o bebê vivo real não pode ser 

completamente estabelecido.  

Assim, o casal, frente a uma situação de anormalidade do bebê, precisa se adaptar a 

esta nova realidade. Essa adaptação segue um ritmo de desenvolvimento particular, porém é 

possível falar de algumas etapas comuns àqueles que passam por um processo de luto. As 

reações parentais frente a notícias de malformações nos bebês foram descritas em um estudo 

clássico por Drotar et al., (1975), que a partir de suas observações, sugeriram fases de 

organização dessas reações, a saber choque, negação, tristeza e cólera, equilíbrio e 

reorganização, que são descritas a seguir.  

A primeira fase é quando ocorre uma perturbação abrupta do equilíbrio psíquico, 

levando a comportamentos de fuga, crises de choro e descontrole emocional. Em geral, os 

casais, especialmente as mães, tendem a sentirem-se desamparados e com uma sensação de 

que tudo está perdido. É, nesse momento, que surgem as perguntas de necessidade de 

justificativa: ‘Por que comigo? O que foi que eu fiz?’ Estas questões surgem logo após o 

diagnóstico e costumam retornar em alguns outros momentos do desenvolvimento do bebê. 

Em seguida, surge um período de descrença e negação em relação aos fatos, além da 

necessidade de confirmação da verdade do diagnóstico. O casal, nesta fase, costuma procurar 

outros médicos e realizar novos exames, chegando a, por vezes, esconder a informação já 

sabida como uma tentativa de obter resultados diferentes. Esse estado de negação vai, 

paulatinamente, dando lugar à tristeza e à cólera, o que constitui um momento bastante difícil 

para o casal que se encontra com sua capacidade racional tomada por sentimentos muito 

intensos. O período de equilíbrio inicia quando o casal passa a querer compreender o que de 

fato ocorreu, além de pensar em como serão suas vidas futuramente.  

Moura (1986) aponta algumas fases que seguem à notícia do diagnóstico de 

anormalidade do bebê. Para ela, após as fases de choque e negação, nas quais o bebê ainda não 

é visto como separado pelos pais, surge uma fase de liberação das reações impulsivas, que 

consiste em dirigir todo o sentimento de tristeza, raiva e decepção para um bebê que agora já 

assume uma identidade. A rejeição, nesse momento, pode levar a um desejo de que o bebê 



morra. Esse sentimento de não-aceitação, segundo Moura, desencadearia a fase de busca do 

culpado, na medida em que o pai e/ou a mãe não podem tolerar sua própria culpa de estar 

rejeitando o bebê. Assim, essa é projetada, em geral, para o parceiro, o médico e/ou para a 

ascendência familiar de cada um. A fase da depressão vem para elaborar parcialmente este 

luto, enterrando os sonhos e levando-os a enxergar a realidade. Segue, então, a fase da 

aceitação, quando o casal encontra um significado e um lugar para o bebê na família.  

A existência destes dois modelos descritos acima, assim como muitos outros 

relativamente equivalentes (Fainblum, 2000; Schorn, 2002), que se dedicam a explicar a 

reação dos pais diante do diagnóstico de anormalidade do bebê, reflete não só eventuais 

diferentes perspectivas teóricas, muitas delas bastante sutis, mas especialmente as variações 

nas reações entre os casais - que é fruto da subjetividade de cada um para lidar com esta 

situação. Todas estas fases, na prática, aparecem muito relacionadas, o que faz com que 

reações próprias a uma fase sejam manifestadas em meio a outras, o que se explica pelo 

dinamismo psíquico dos envolvidos. 

A individualidade de cada pai, de cada mãe e de cada casal vai influenciar não somente 

a forma de viver cada fase (Irvin, Kennel & Klaus, 1993), mas também no tempo despendido 

em cada uma delas e na capacidade de chegar ou não à fase de reorganização. Na verdade, a 

intensidade das repercussões emocionais é dificilmente avaliada, mas existem fatores 

reconhecidos como fundamentais na qualidade de elaboração do luto, tais como: o momento 

em que o diagnóstico é recebido, a gravidade da malformação, a paridade do casal (Kroeff, 

Maia & Lima, 2000), além do diagnóstico, prognóstico, tipo de cuidado necessário ao filho 

(Goldberg et al., 1990) e por fim, os recursos externos (apoio) e internos (estrutura psíquica) 

disponíveis (Pelchat et al., 1998). 

Para alguns autores a visibilidade da própria anormalidade também influencia a 

dinâmica psíquica vivida pelos pais (Kroeff et al., 2000; Quayle et al., 1996). Caso se trate de 

um problema interno, ou ‘invisível’ externamente, se materializaria nos genitores a idéia de 

que um deles tem um caráter ruim provocando a expectativa de constante fracasso. Já aquelas 

malformações ‘visíveis’ levariam a uma culpa imediata e intensa nos pais, fazendo com que 

muitos deles abandonem suas vidas particulares para dedicação exclusiva ao bebê. Ademais, 

como foi destacado acima, as mães primíparas tendem a vivenciar o diagnóstico de 

anormalidade com mais sofrimento do que as multíparas, caso estas últimas já tenham tido 

filhos saudáveis (Quayle et al., 1996). Por fim, a autora chama atenção que, mesmo quando se 

trata de bebês planejados e desejados, para os quais poderia se supor uma menor ambivalência 



das mães do que para os não planejados e indesejados, parece que essas situações são 

igualmente desorganizadoras. 

Outro aspecto que parece influenciar na intensidade do sofrimento parental é o tipo de 

malformação do filho. Uma pesquisa realizada por Pelchat et al. (1998), no Canadá, comparou 

o estado emocional de famílias de bebês que apresentavam uma malformação, entre 

diagnósticos de síndrome de down (16 pais e mães), malformação cardíaca (18 pais e mães) e 

fissura lábio palatal (34 pais e mães). Os casais dos dois primeiros quadros clínicos revelaram 

mais dificuldade em aceitar o bebê, maior sentimento de ameaça em exercer a função parental, 

maior estresse e angústia, além de uma maior percepção de descontrole, em relação aos pais 

de bebês com fissura lábio palatal e ao grupo controle. A explicação dos autores para estes 

resultados destacou a gravidade da malformação, isto é, quanto maior o risco de sobrevivência 

do bebê e quanto mais extensas são suas seqüelas desenvolvimentais, mais conturbada seria a 

vivência. 

De qualquer forma, Tradup (1990) enfatizou que o recebimento da notícia de 

anormalidade do bebê, seja antes ou logo após o nascimento, é sempre uma vivência de crise 

intensa e equilíbrio emocional próximo à disrupção. Os pais chegam a adquirir uma “nova 

identidade” na medida em que são jogados, de uma hora para outra, em uma nova dimensão de 

vida, com novos papéis, ambientes e convívios (Waisbren, 1980). Sendo assim, diante de um 

diagnóstico de malformação, o sofrimento dos pais, em especial o choque inicial, se 

desencadeia pela consciência de que a criança não corresponde à imagem ideal acalentada 

durante a gravidez. E esse choque poderia, inclusive, apagar de uma só vez todo o campo 

mental da mãe e do pai, deixando-os estupidificados diante do traumatismo que uma situação 

desta representa (Debray, 1988).  

Com isso, ocorreria uma profunda vivência de perda e luto, instalando-se na mãe uma 

“ferida narcísica”. Ela tem com isso, sua auto-estima diretamente afetada, uma vez que seu 

bebê é considerado como sendo sua extensão (Ramona-Thieme, 1995; Santos, 2005; Schorn, 

2002). Sobre esta questão, Moura (1986) refere que o filho é para a mãe a reedição da sua 

própria infância, o que torna a situação de anormalidade muito dolorosa para a mulher. Os pais 

precisam admitir uma perda narcísica importante, uma vulnerabilidade dolorosa da sua auto-

estima: não poderão duplicar-se em um belo e saudável bebê (Brazelton & Cramer, 1992). 

Trolt (1983) salientou ainda que o insulto ao narcisismo é tão intenso que, para preservar pelo 

menos um pouco da auto-estima, os casais podem chegar a se afastar, podendo, assim, projetar 

um no outro a culpa pelo ‘erro’. 



Assim, o diagnóstico acarretaria, para Kroeff et al. (2000), uma espécie de 

desintegração de sentimentos, isto é, as expectativas e afetos que estavam sendo dirigidos ao 

bebê sofreriam uma quebra, dando lugar à culpa, raiva, sentimentos de impotência, frustração 

e resignação. Com isso, os autores acreditam que se desencadeariam nas mães dois 

mecanismos principais. O primeiro é a perda da auto-imagem, pois o desejo de ver no filho 

refletida uma imagem sua - robusta, saudável e perfeita se rompe diante da realidade que não é 

assim, o que acaba por desorganizar sua própria imagem. O segundo mecanismo é a perda da 

auto-estima, que ocorre pela crença na própria incapacidade de produzir uma prole normal.  

Ainda sobre o primeiro mecanismo, perda da auto-imagem, pode-se pensar na 

formulação psicanalítica a respeito da função do espelho na constituição psíquica do sujeito 

(Lacan, 1949/1998; Winnicott 1967/1975). Esta formulação enfatiza que o espelho 

representado pelo olhar da mãe para o bebê é o que vai constituindo o aparelho psíquico do 

bebê, na medida em que este se enxerga através dela. Está-se falando em um momento no qual 

ainda predomina uma relação indiferenciada, de extensão mãe-bebê. Compreendendo que esta 

simbiotização poderia ocorrer bidirecionalmente, a mãe também se enxergaria no bebê. Assim, 

a perda da auto-imagem entraria na imagem que o bebê reflete para a mãe. Se este não 

corresponde à imagem esperada por ela - a que ela acredita que tem e que se refletiria nele - 

passaria então a reformular a sua própria imagem de acordo com o que ela vê no bebê. O 

resultado é uma quebra no narcisismo e, conseqüentemente, uma perda de auto-estima. Mãe e 

bebê ficam, sob a visão da mãe, equivalentes. 

Nesse contexto de equivalência, Gordeuk (1976) defende que a identificação maciça da 

mãe com o bebê é que acarretaria os prejuízos no narcisismo e na auto-estima fazendo com 

que a mãe se sinta defeituosa. Isso a faz reduzir, inclusive, suas necessidades. É como se não 

precisasse mais se preocupar tanto consigo e com seu bem-estar, já que seria imperfeita e não 

mereceria tantas dedicações. Nos casos em que o bebê foi especialmente desejado para 

preencher um espaço narcísico da mãe, esse impacto seria ainda maior e se constituíria num 

trauma importante. Estas mães, em geral, conforme Chess e Hossibi (1982), já resguardam em 

si um sentimento latente de inadequação, ou melhor, um prejuízo narcísico que se reflete 

também na maternidade, e a ocorrência de uma malformação no filho só traria à tona tal 

realidade psíquica. 

Sobre o desenvolvimento da maternidade e do sentimento materno no contexto de 

anormalidade do bebê, Gordeuk (1976) salientou que a maternidade e o papel materno são 

profundamente afetados pelas características do bebê, sua aparência e suas respostas. O 



próprio desenvolvimento da maternidade e, com isso, a possibilidade de acesso às capacidades 

maternas estariam intimamente associados à identificação do bebê como um ser separado e 

real. Só que fazer esta identificação é algo lento e complicado. Segundo Rubin (1975), 

inicialmente, é preciso ocorrer uma associação mãe-bebê, depois uma diferenciação, e, por 

último, a comprovação de ver o bebê inteiro e intacto. Nos casos de anormalidade do bebê, 

esta última premissa fica, com certeza, prejudicada. A mãe, mesmo que tenha conseguido se 

associar e se diferenciar, o que também provavelmente ocorre com dificuldades, não consegue 

enxergar o bebê intacto, o que pode levá-la a não chegar a concebê-lo separado dela, real e, 

portanto, com potencial de crescimento. Como a maternidade e o papel materno estão 

atrelados a esta necessidade, quando o bebê tem algum problema, o processo e o exercício 

materno tendem a sofrer o que Rubin chama de ruptura. Para restabelecer a continuidade, a 

mãe precisa, primeiro, passar pelo luto da perda do bebê representado e idealizado. 

A intensidade da experiência com a anormalidade de um filho acaba atingindo 

diferentes aspectos da vida da mãe e do pai e outros membros da família. Loebig (1990) 

delineou alguns dos aspectos afetados: quanto aos positivos, destacou o fato de aprender a 

aproveitar mais as pequenas coisas da vida, ter mais paciência, não levar tudo tão a sério e 

adquirir um novo sistema conceitual; quanto aos negativos, salientou períodos repetidos de 

estresse e profunda depressão, irritação, restrição da vida e sentimentos de solidão. Além 

destes, relatou ainda o impacto na relação conjugal, que por vezes fica mais fortalecida, 

embora com uma redução do tempo para o casal; e outras vezes se destrói, por, possivelmente, 

já ter uma base mais frágil, e não agüentar o peso da situação. Mudanças na rotina da família 

também foram destacadas, pois muitas vezes é necessário mudar o estilo de vida adequando-se 

às necessidades do filho com anormalidade. Na relação com os outros, identificou problemas 

de dependência em relação aos próprios pais que se metem mais na educação do filho e 

acabam tendo este espaço pela necessidade que eles ajudem nos cuidados com a criança, além 

de um isolamento do resto da família, vivendo, em geral, em torno da criança. Quanto ao 

impacto no trabalho, o autor apontou a inflexibilidade e a redução de salário, pois a demanda 

de cuidados acaba interferindo no desempenho e na carga horária despendida. Muitas vezes, 

associado à redução de jornada de trabalho e despesas extras com o cuidado do filho, a 

situação financeira, ficaria afetada. 

Talvez pela gravidade, intensidade e extensão de todas estas disrupções psíquicas, 

familiares e sociais é que algumas mães nunca superam completamente o fato do filho ter 

nascido com uma malformação. No estudo de Trolt (1983), uma mãe referiu que a cada 



ausência de resposta evolutiva da filha, a vivência da dor de seu nascimento, com todas as 

dificuldades impostas, se remontava. O bebê perfeito fantasiado, por vezes, fica como um 

fantasma na mente da mãe, e serve para incrementar seu sofrimento cada vez que é comparado 

com o bebê real. Porém, o autor sublinhou a normalidade destes sentimentos, dizendo que a 

perda não termina quando há uma aceitação do bebê real. Essa recorrência da perda não 

representa, então, a não aceitação e sim o luto pelo bebê que “morreu”. Drotar et al. (1975), ao 

se referirem à penúltima fase do processo de luto, a de adaptação, enfatizaram que mesmo que 

os pais consigam atingir esse estado adaptativo frente à malformação do filho, isto nunca se 

faria completamente. Mesmo passados anos do impacto do diagnóstico, haveria momentos de 

revivência do sofrimento. 

Estudos empíricos, que se dedicaram a investigar as repercussões emocionais 

experienciadas pelos pais de crianças com algum tipo de deformidade e/ou deficiência, são 

enfáticos ao mostrarem que estes tendem a expressar um maior nível de ansiedade, estresse, 

depressão e baixa auto-estima quando comparados com pais de crianças normais (Beckman, 

1991; Goldberg et al., 1990; Pelchat et al., 1998). Em todos estes estudos, as mães 

apresentaram em especial mais dificuldades que os pais, revelando mais efeitos negativos na 

relação conjugal e na sua saúde, maiores níveis de angústia, mais restrição no papel de mãe e, 

principalmente, maior insegurança em sua competência materna. Nesta mesma direção, 

Waisbren (1980) entrevistou e comparou 30 famílias (pais e mães) de bebês normais com 30 

de bebês com anormalidades, sendo metade deles americanos e metade alemães, com relação à 

reação diante do nascimento do filho/a que tinha até 18 meses. Os resultados apontaram que os 

pais de bebês com anormalidade demonstraram um aumento dos sentimentos de incapacidade, 

uma crença de que a situação os fez mudar para pior, além de intensos sentimentos de tristeza, 

desapontamento e, por conseguinte, baixa auto-estima. Segundo os autores, seria razoável 

pensar que as mães, que estivessem apresentando um estado emocional desta natureza, 

tendiam a se sentir menos capazes de cuidar bem do seu filho, o que podia trazer prejuízos 

para a relação mãe-bebê. A nacionalidade das famílias não se mostrou um fator capaz de 

diferenciar os sentimentos e as experiências neste contexto.  

Especificamente em relação às repercussões conjugais do nascimento de um filho com 

malformação, Quayle (2005) aponta uma série de reações intensas entre o casal, dificultando 

sua relação. Segundo a autora, pensar em um problema genético como algo ruim, que deu 

errado e que veio de um dos genitores acaba se tornando algo pesado na dinâmica conjugal. 

Um deles pode se sentir culpado por disseminar um erro para a prole, e como salientam 



Mattos e Chagas (2001), nessas situações, há sempre uma busca por um culpado, o que 

propicia ainda mais este lugar de réu tão prejudicial tanto para o casal como para a família 

como um todo. Por isso, às vezes, essa culpa é projetada como uma forma de impedir que ela 

volte para dentro e se transforme em depressão (Taylor, 1982). Essa sensação de erro é tão 

forte que tende a prejudicar, inclusive, a vida sexual do casal, que pode passar a sentí-la como 

ligada a resultados ruins e proibidos (Sinason, 1993). 

Soifer (1980) aponta que a ocorrência de uma malformação no bebê acarreta 

conseqüências preocupantes já no puerpério. A depressão puerperal se tornaria mais freqüente 

e intensa, além da mãe sentir-se impossibilitada de utilizar sua capacidade maternal. O fato do 

bebê comumente permanecer na UTI neonatal por algumas semanas e até alguns meses, acaba 

por gerar na mãe sentimento de vazio e perda, especialmente porque tem que voltar para casa 

depois do parto, sem levar o bebê consigo. A situação, segundo a autora, leva a uma ferida 

narcísica em lenta e difícil recuperação. Assim, mesmo se considerando a especificidade de 

cada situação, o diagnóstico de anormalidade implica em dificuldades potencialmente 

importantes para os pais e, especialmente para as mães e, conseqüentemente, para a sua 

relação com o bebê. 

 

1.2. A relação mãe-bebê em casos de anormalidade do bebê 

Como visto acima, a descoberta do diagnóstico de anormalidade e a vivência de luto 

marcam a relação dos pais com a criança por toda a vida (Quayle, 1997a), devido à 

intensidade das dificuldades enfrentadas. Podem surgir sentimentos ambivalentes em relação 

ao bebê, projeções massivas sobre ele, além de outras reações perturbadas - uma verdadeira 

“tempestade psíquica” que precisa de cuidados profissionais para não causar efeitos nefastos 

na relação pais-bebê (Maury, 1999).  

Essa dificuldade na relação já foi descrita por Freud (1926/1969), que postulou que, 

diante do sofrimento, o movimento psíquico natural é desinvestir a libido do outro e do 

externo e reinvestir em si mesmo. Por esta razão, Bertoldi (2002) acredita que, pelo menos nos 

momentos iniciais, é muito difícil para os pais lidarem com um filho com malformação e 

investirem em seu desenvolvimento. Eles estão sofrendo muito, passando por um luto, e ainda 

lhes é exigido cuidar do filho, se relacionar com ele e acreditar na sua evolução – objetivo esse 

que, apesar de aparentemente natural, passa a ser quase impossível de ser atingido, se levadas 

em conta as necessidades e dificuldades psíquicas advindas destas situações.  



Por essa razão, podemos elencar uma série de dificuldades, de diferentes naturezas, 

comumente enfrentadas nesses momentos iniciais. Essas geram também diferentes reações das 

mães em relação ao bebê. Uma delas é o retraimento dos afetos como proteção pela dor e 

ameaça do próprio contexto. Já durante a gravidez, autores que investigaram situações de risco 

para anormalidade fetal, mostraram que, em geral, as mulheres deixam o envolvimento com 

seu bebê suspenso até a chegada dos resultados confirmatórios sobre a saúde do bebê 

(Heidrich & Cranley, 1989; Raphael-Leff, 1997). Os estudos de Roelofsen, Kamerbeek e 

Tymstra (1993) também retratam esta realidade, ao mostrarem respostas de gestantes que 

disseram que até que vissem os resultados iriam ignorar a gravidez e não se sentiriam 

conscientes de seu estado; outras referiram que deixariam de lado qualquer atividade ligada à 

gravidez, como falar sobre o bebê e usar roupas de gestante. Maldonado (1997) aponta que a 

certeza quanto ao estado de saúde do bebê só vem com o seu nascimento. Porém, autores 

defendem que, mesmo depois do parto e de passados meses de vida do bebê, diante de uma 

situação de anormalidade, muitos aspectos ficam incertos, especialmente, em relação ao 

prognóstico e seqüelas (Pelchat et al., 1998; Waisbren, 1980). Por exemplo, em uma revisão 

teórica realizada por Crow (1996), com respeito a bebês com malformações cardíacas, foi 

enfatizado que os pais tendiam a ficar relutantes para se ligar ao bebê, pois ele poderia não 

sobreviver.  

Ou seja, são muitas incertezas inerentes a esta situação. Como a sua continuidade só 

poderia ser garantida apoiada no desejo do Outro, ou seja, se o bebê significasse vida, estaria 

inscrito na mente da mãe e, portanto, existiria com mais força. Nos casos de malformação e 

maior incerteza ainda do futuro do bebê, essa noção e desejo de continuidade ficam frágeis e o 

investimento libidinal fica reduzido (Dias, 2006). Debray (1988) fala de uma espécie de 

reações de freio na circulação de afetos das mães em relação a seus bebês com malformação, 

como se houvesse constantemente uma necessidade de não investir na dúvida de que esse filho 

vá progredir com boa saúde. Assim, parece que tanto antes como depois do nascimento, os 

sentimentos maternos, dependendo da situação, podem ficar, por defesa, resguardados até a 

certeza da sobrevida do bebê e das suas condições desenvolvimentais. 

Essa idéia repousa sobre outra muito importante de ser explorada: a de morte. Nessas 

situações de malformação, a morte é uma ameaça constante. Pois mesmo que diante de um 

bom diagnóstico, o bebê está sujeito a repetidas cirurgias, cuidados especiais e consultas 

médicas freqüentes. Ou seja, existe um risco, e parece “atropelar” e não permitir espaço e 

tempo para a constituição psíquica do sujeito na mente dos pais (Jerusalinsky, 2002). Para que 



o desenvolvimento ocorra é necessário um certo intervalo temporal entre o nascimento e a 

morte. Mas esse intervalo não diz respeito somente ao tempo cronológico real, e sim também 

ao tempo psíquico requerido para que o sujeito se constitua na mente do Outro, e assim vá se 

constituindo como tal, autônomo. Para o autor, nessas circunstâncias, o nascimento e a morte 

acabam se interpondo, ou de uma forma real ou imaginária na mente da mãe, que por medo e 

ameaças concretas está constantemente amedrontada da sua chegada. Em lugar de se operar os 

efeitos constitutivos do sujeito, se imprime a marca mortificante da sua destituição. Assim, a 

constituição psíquica do bebê fica prejudicada, na medida que a mente do Outro não se 

encontra, muitas vezes, com a disponibilidade necessária para formar um sujeito inteiro, é 

sempre uma dúvida, um medo, uma autoproteção; o que acaba também impedindo o bebê de 

se enxergar autonomamente e se desenvolver de maneira psiquicamente saudável. 

Como já foi enfatizado anteriormente, a idealização e a libidinização do filho precisa 

ocorrer. Contudo, quando os pais se deparam com um diagnóstico de malformação, esse 

processo tende a ficar prejudicado (Brazelton & Cramer, 1992). Caso não seja depois 

recuperado um investimento positivo dos pais no filho, mesmo com uma breve interrupção 

e/ou lentificação desse sentimento, percebe-se diversas possibilidades de saídas conflituosas 

nesta relação. Pode-se instaurar nos pais, conforme Brazelton e Cramer, desde quadros de 

ansiedade, depressão, até uso de projeções patológicas, que tornam a criança um bode 

expiatório e receptor de todas as falhas da família. Por outro lado, é possível também, pela 

culpa, uma infinita devoção e dedicação dos pais, que se traduz em uma atitude de 

superproteção, sufocando, com isso, o desenvolvimento da criança (Brazelton & Cramer, 

1992; Prada, Valle & Pimentel, 2000). Ao se tornar um coitado, através de uma atitude 

evidente de falso protecionismo, o bebê passa a ocupar um espaço especial e livre de 

agressões, as quais estão inquestionavelmente presentes no inconsciente desejoso dos pais, 

além de livrá-los dessa aterrorizante culpa que normalmente lhes acompanha (Schorn, 2002). 

Sinason (1993) compartilha desta idéia quando refere que a rejeição inicial por parte dos pais 

pode converter-se em um estado de superproteção em relação ao filho, o qual também 

prejudica o seu desenvolvimento psíquico, pois, segundo Waisbren (1980) este passa a ser 

visto como muito vulnerável e incapaz. 

O filho pode não ser visto, então, como suposto capaz de realizações e de vida, e, 

portanto, comumente, é impedido de sofrimentos; uma superproteção que leva a um “fúnebre 

enclausuramento” (Jerusalinsky, 2002). Isso sim remete à morte, uma segunda morte que 

conforme ele, é a de um ser que, mesmo vivo é dito, visto e vive como morto. De acordo com 



o autor é preciso ajudar aos pais que reconheçam que o pior que pode acontecer na vida de 

alguém é que nada lhes aconteça. Santos (2005) acrescenta que é importante a noção de um 

filho com uma malformação e não a de um filho malformado, mantendo assim uma noção 

subjetiva e singular do sujeito. Ou seja, nosso papel, como profissionais da saúde, é auxiliar os 

pais a não se centrar simplesmente nas limitações e impossibilidades de determinada 

malformação, e sim estar sempre atentos às possibilidades e restrições desse bebê em 

particular.  

É claro que a presença da malformação é algo inexorável, está ali e precisa ser olhada. 

Inquestionavelmente também o bebê irá se deparar com limitações. Porém, o quantum disso é 

que está em discussão. Sabemos que uma mesma patologia pode assumir diferentes 

representações psíquicas inconscientes dependendo de quem a porta ou olha (Jerusalinsky, 

2001). Estas poderão, então, ser mais ou menos propiciadoras/limitantes para o bebê se 

desenvolver e se constituir como sujeito. Se a objetividade acompanha o diagnóstico médico, 

não se pode dizer o mesmo em relação aos aspectos psíquicos, e estes são parte fundamental 

do grau de superação da situação. O autor defende que os efeitos imaginários das patologias 

resguardam mais o seu prognóstico do que o quadro clínico em si. Nesse sentido, ele aponta 

dois mecanismos que se interpõem no estabelecimento do laço mãe-bebê em situações de 

malformação: o mecanismo das profecias auto-realizáveis e o da antecipação de insuficiência 

no bebê. O primeiro envolve uma crença de fracasso, embora exista potencial para o sucesso. 

Assim as ações são todas baseadas na expectativa e na certeza do negativo, levando então a se 

confirmar esse fim. Diz o autor “Tal incapacidade pode acabar cumprindo-se no bebê – mesmo que 

não haja nada da patologia orgânica que assim o determine – por efeito das expectativas engendrados 

desde o imaginário parental” (p. 39). O segundo mecanismo, o de antecipação das insuficiências 

no bebê tem a ver com uma “passivização psíquica”, isto é, há de fundo também uma 

antecipação da incapacidade nas demandas que poderiam lhes ser impostas. Assim, a família o 

faz passivo às técnicas profissionais para ele buscadas, tirando-lhe a chance e o lugar de ativo 

no seu progresso. Assim, tem-se claro que pode haver uma indiscriminação entre o que o bebê 

é limitado fisicamente e o que ele pode ser psiquicamente, nas representações dos pais.  

O estudo de Chess e Hossibi (1982) revela uma mistura nesse sentido, ao mostrar uma 

alta associação entre deficiência física e doenças psiquiátricas na criança. Segundo os autores, 

estes problemas psiquiátricos poderiam ser decorrentes de duas razões: (1) da própria condição 

orgânica; e/ou (2) de natureza reativa, ou seja, das dificuldades da criança em enfrentar o 

ambiente externo ou do manejo parental inadequado. Associadas a esta última razão, estariam 



as atitudes dos pais de superproteção. Aprofundando um pouco a dinâmica da relação dos pais 

com o bebê, especialmente, em relação a este tipo de atitudes, pode-se utilizar o entendimento 

dos autores a respeito do efeito cruzado de deficiências em áreas não afetadas. Isto é, primeiro 

tem-se o problema da criança com suas limitações correspondentes, e depois a maneira com 

que os pais vão lidar com este. Caso os pais enxerguem e tratem este problema de forma 

patológica, por exemplo, exacerbando suas implicações e restringindo as potencialidades da 

criança, ter-se-á um incremento das limitações, o que não decorre da patologia em si e sim do 

tipo de relação estabelecida pais-criança. Esse incremento de limitações é, enfim, o que Chess 

e Hossibi chamam de efeito cruzado de deficiências em áreas não afetadas, o que seria muito 

comum nessas situações.  

A atitude de superproteção também pode decorrer do medo de que aconteçam eventos 

ainda mais traumáticos (Sinason, 1993). O bebê já é visto como tão frágil, doente que, aos 

olhos da mãe, não parece poder se defender. É como se a vulnerabilidade dele estivesse 

sempre representando uma porta aberta para mais tragédias, as quais poderiam, 

fantasiosamente, ser evitadas pela sua postura de proteção excessiva. Podemos pensar que essa 

atitude não deixa de significar uma tentativa de se livrar também da impotência, sentimento 

tão inerente a tais situações.  

Além da suspensão dos afetos, e da superproteção, podemos identificar também uma 

postura mais rechaçante da mãe em relação ao bebê (Santos, 2005; Schorn, 2002). Por ser um 

encontro que a mãe não está esperando, e bem distante do imaginado, a mãe pode ter 

dificuldade, em um primeiro momento, de reconhecer o bebê como seu filho. Ela se sente 

frente a um estranho, um pedaço de si mesma totalmente desconhecido. Isso provoca, segundo 

Schorn, falhas no processo de narcisização da mãe no bebê, na medida em que o seu 

investimento libidinal fica falho. Ela não consegue, mesmo que inconscientemente, ver no 

bebê um objeto de identificação, reconhecê-lo como uma extensão de si. Assim, o bebê 

também pode se deparar não com um olhar acolhedor que reflete satisfação e admiração, mas 

sim com um olhar deprimido e angustiado. A identidade do bebê recebe essas implicações 

podendo este passar a se enxergar com desvalia, por não sentir sua imagem capaz de encantar 

sua mãe, além da culpa por não haver correspondido às expectativas nele colocadas. 

Neste contexto, a dificuldade de identificação passa muito por uma questão de corpo, 

imagem, espelhamento (Schorn, 2002). Antes de se encontrar com seu filho, a mãe se encontra 

com um corpo, a partir do qual libidiniza e constitui psiquicamente aquele sujeito. A mãe 

tende a se enxergar no bebê e este na mãe. Há uma interação contínua e permanente e o bebê é 



ativo nela. O feedback de um para o outro auxilia numa espécie de retroalimentação, 

solidificando o vínculo de apego. Nesse sentido, Schorn (2002) cita Ajuriaguerra na sua idéia 

de que o bebê constrói a mãe e a mãe, por sua vez, também constrói o bebê. Solis-Ponton 

(2004) acrescenta que o filho faz os pais, lhes parentaliza e se constitui ao mesmo tempo. Se a 

mãe sente que satisfaz seu filho, isso gratifica seu narcisismo e lhe confere a identidade 

materna. É um entorno que se harmonioso permite espaço para essa construção mútua e 

singular que nunca se formará dessa maneira com outra dupla, nem se a mãe for a mesma. 

Essa relação constitui psiquicamente o bebê.  

Anzieu (1989) refere que é através do contato do seu corpo com o corpo da mãe que o 

bebê adquire sua capacidade perceptiva. Surge o que ele chama de “Eu-pele”, uma noção 

integrada de si a partir da identificação com um objeto primário seguro que o contém. Para 

que a mãe se ofereça como este objeto, ela precisa reconhecer o filho como seu e estar 

disposta a emprestar seu corpo, pele, e psiquismo para sua constituição. Essa etapa inicial, 

conforme Solis-Ponton (2004), se desenvolve em nível corporal, mais precisamente entre o 

corpo físico da mãe e do bebê. Esse é o cenário da interação, onde se constitui, de acordo com 

a autora, o plano primário da inscrição psíquica, cujo mecanismo central é a identificação. 

Portanto, o papel de espelho é fundamental para que o bebê possa se formar e se reconhecer no 

olhar da mãe. Estando o corpo com algum problema, esse processo fica afetado (Schorn, 

2002). O bebê não é o que se esperava e, portanto, ele se torna impensável, irrepresentável, em 

um primeiro momento. Se pensarmos que a mãe se enxerga no bebê e vice-versa, e que esse 

espelhamento é essencial no desenvolvimento, pode-se supor, segundo a autora, que no 

contexto de malformação, há grandes possibilidades de desencontros. 

Solis-Ponton (2004) nos fala que esses desencontros têm a ver com o tipo de objeto 

que o bebê pode se tornar aos olhos da mãe. Seria importante que ele fosse um objeto de 

completude e desejo para ela, porém ele pode acabar representando um objeto de trauma e, 

neste caso, o fantasma inconsciente invadirá sua corporeidade real. A partir dessas 

considerações, podemos pensar que a parentalidade diante de uma malformação tende a se 

constituir, no mínimo, com falhas. A mãe pode não se sentir completa ao não completar o 

filho, que permanece com um problema, por maior que seja sua dedicação. O equilíbrio e a 

tranqüilidade dificilmente são alcançados, dadas as ameaças reais de complicações médicas. 

Assim, se o bebê for sentido como um objeto de trauma, o processo de identificação fica 

prejudicado e o “espelho” rachado.  



Todo esse impacto da malformação no psiquismo materno pode, por conseqüência, 

interferir no psiquismo do bebê (Malucelli, 2002). Para ela, as alterações da imagem corporal 

podem gerar ansiedades e conflitos importantes tanto para a mãe como para a própria criança. 

Dolto (1992) parece defender idéia semelhante ao entender que, no caso dessa imagem, que 

ela chama de imagem de base, ser atingida, abrem-se espaços no psiquismo para ameaças de 

aniquilamento, estados fóbicos e fantasias de despedaçamento. É a imagem de base que, 

segundo ela, permite à criança sentir a mesmice de ser numa continuidade narcísica, numa 

continuidade espaço-temporal – noções tão essenciais para a constância objetal. Malucelli 

(2002) acrescenta que o tempo que essa ferida corporal demora a cicatrizar, que podemos ligar 

às consultas médicas, procedimentos cirúrgicos e cuidados gerais, que por vezes se estende 

por anos, pode equivaler ao tempo que o psiquismo também precisa para se reerguer, tamanho 

o trauma. Reiterando estas idéias, a autora citou a passagem de Aulagnier (2002): “Alguns 

segundos serão suficientes para fraturar seu corpo. No melhor dos casos, meses são necessários para 

que os pedaços se ressoldem e muitos outros meses para achar mecanismos que compensem a 

deficiência funcional que dali pode resultar” (p.145). 

Diante de intensidade e da extensão das dificuldades, mesmo passado um tempo do 

diagnóstico, corre-se o risco de não ‘cicatrizar’ a ferida narcísica instalada nos pais diante do 

diagnóstico de anormalidade do bebê. A auto-estima dos pais se não for revigorada, pode vir a 

colapsar (Brazelton & Cramer, 1992). É quando não somente o ‘defeito’ da criança é aceito, 

como também se espera um contínuo fracasso dela. É como se, a partir de agora, somente o 

que pudesse espelhar a auto-imagem dos pais, fosse uma criança fraca, sem maiores atrativos. 

Conforme os autores, a comprovação da falha seria tão disruptiva que esta ficaria reconhecida 

como verdadeira e definitiva, tornando qualquer sucesso incoerente. Os pais, nestes casos, 

poderiam se ver intensamente responsabilizados, vindo, por conseguinte, a depressão, os 

conflitos conjugais, além das culpas projetadas em familiares e na equipe médica. São comuns 

atitudes de rejeição e raiva em relação à própria criança, ou em relação a ter uma criança com 

potenciais. Inconscientemente, não “cabe” mais ter uma criança que evolua (Brazelton & 

Cramer, 1992; Waisbren, 1980). O apego, nesses casos, não se desenvolveria (Brazelton & 

Cramer, 1992) ou ficaria difícil de ser estabelecido (Maury, 1999).  

Ainda sobre o estabelecimento do apego, Speltz, Endriga, Fisher e Mason (1997) 

compararam a interação de 116 díades de mães americanas e seus bebês, aos três meses de 

vida, sendo 56 deles com fissura labial e/ou palatal, e 56 sem qualquer diagnóstico de 

malformação. Apesar de suas expectativas iniciais envolverem a idéia de uma menor 



responsividade nas díades mães-bebês com fissura, estas não foram confirmadas nos 

resultados. Na verdade, nos resultados não foram encontradas diferenças no apego mãe-bebê 

em bebês com ou sem o diagnóstico. O interessante é que a explicação dos autores, baseada 

em dados de entrevistas, foi de que estes achados estavam enviesados pelas atitudes de 

superproteção das mães, que, por culpa, assumiram uma conduta reativa. Poder-se-ia pensar 

também que, em alguns casos, pode ter predominado aspectos saudáveis na relação.  

No entanto, Colares e Richman (2002) também reforçam uma idéia mais patologizante 

das relações envolvendo anormalidades do bebê. Revisando extensamente a literatura sobre 

fatores psicológicos relacionados à fissura lábio-palatal, os autores salientaram que a relação 

mãe-bebê tende a se tornar realmente complicada. O contato visual e o toque, elementos 

essenciais para uma boa qualidade de relação, tendem a ser menos freqüentes nestas duplas, 

uma vez que as mães de bebês com esta malformação apresentam-se mais inibidas para o 

contato físico com eles. Os autores ainda apontaram que, quanto mais atrativa fisicamente é 

uma criança, mais chance ela tem de receber de atenção. Stern (1999) acrescenta que as mães 

sentem medo de machucar um ser tão delicado e, por isso, podem se retrair na interação com 

ele. 

No tocante às malformações cardíacas, especificamente, alguns estudos apontaram que 

por se tratar, em geral, de quadros clínicos bastante ameaçadores do ponto de vista de 

gravidade, a interação tende a ficar bastante prejudicada. Por exemplo, Svavarsdottir e 

McCubbin (1996) observaram 71 díades de mães e bebês de até um ano de idade que 

apresentavam cardiopatia congênita. Os resultados mostraram que as mães ficavam muito 

receosas em interagir com seus bebês por medo de lhes causar qualquer dano que levasse a 

uma crise, gerando uma interação carregada de estresse. A pesquisa mostrou que a interação 

mais demorada era a alimentação, justamente pelo temor materno de engasgar o bebê e ele ter 

uma crise cianótica. Os momentos de interações ditas emocionais, ou seja, brincar, vocalizar, 

foram pouco freqüentes entre as duplas observadas. Carey, Nicholson e Fox (2002) 

corroboraram estes achados, ao afirmar que perceberam que as mães de bebês com cardiopatia 

se mostraram demasiadamente vigilantes durante a interação, também pelo medo de causar 

algum mal ao bebê.  

Nesse contexto duvidoso da natureza dos sentimentos e reações, pode-se pensar no 

sentimento de ambivalência, amplamente descrito na relação mãe-bebê, quando da 

anormalidade do bebê (Johonsson & Ringsberg, 2004; Trolt, 1983, Waisbren, 1980). Esses 

sentimentos estão bastante presentes no primeiro encontro dos pais com seus bebês (Johonsson 



& Ringsberg, 2004), mas também seguem presentes ao longo do desenvolvimento da criança 

(Trolt, 1983, Waisbren, 1980). Especificamente, vale ressaltar a pesquisa de Trolt (1983), que 

estudou durante sete anos famílias de bebês com malformação, entre 0 e 30 meses de vida. O 

autor refere que os pais chegaram a relatar simultaneamente sentimentos de amor e ódio, 

orgulho e vergonha, desejo de morte e de sobrevivência, desejo de ajudar e de ignorar, desejo 

de estar com outros pais e desejo de evitá-los. A vivência da ambivalência costumava ser 

muito dolorida em termos emocionais, pois os pais não entendiam o que estava acontecendo 

com eles, além de experienciarem muita culpa quando percebiam os sentimentos negativos. 

Schorn (2002) também salientou a ambivalência intensa presente nesse contexto de 

malformação. Ela diz que, em geral, ocorre uma morte imediata da mãe e do bebê idealizados. 

E se não morrem completamente logo, incita-se o suicídio. Ou seja, por vezes, são criados 

obstáculos que nem mesmo existem, mas a morte parece ser buscada. É como se a mãe se 

convencesse que não tem o que ser feito, que não há soluções e que aquele terror fosse findar. 

E mesmo que a dor fosse ser horrível, seria também enterrada, tamanho o desespero e 

desamparo da impotência e da estrada longa que lhes espera, de tratamentos, consultas, 

cirurgias e o pior, de medos, incertezas e ameaças. Coexistem, então, o desejo de cuidar e 

proteger com reações de dor e ódio por tudo que é preciso passar. Esse desejo de fim e de 

morte é o que aumenta, segundo Dias (2006), o intervalo entre o nascimento da criança e a 

emergência do sujeito. 

O bebê pode demorar a ser visto como sujeito, reconhecido e investido como filho. É 

necessário primeiro que ela se sinta sua mãe, que o veja como seu filho, como sujeito do 

desejo, para que ele possa se apropriar imaginariamente de um corpo, que significa um palco 

para o desenvolvimento de sua autonomia e suas capacidades. (Birchal, 2006; Jerusalinsky, 

2002). Só que para tanto, por vezes, precisamos suportar o desejo real de morte dos pais em 

relação a este filho, ao invés de dedicarmo-nos a observar, instigar e aceitar somente os 

investimentos imperativos de vida, a vida a qualquer preço não é o que sempre aparece nessas 

situações. Freud (1913/1969) anunciou que “O mais terno e mais íntimo dos nossos vínculos 

de amor, com exceção de pouquíssimas situações, leva aderida uma partícula de hostilidade 

que pode incitar o desejo inconsciente de morte”. Aceitar esse desejo, acolher e ajudar na sua 

compreensão é o único caminho, conforme Jerusalinsky (2002), para tirar o bebê da condição 

de segunda morte, vivo-morto, possibilitando que a vida do bebê vá além do orgânico e passe 

a ser simbólica, sustentada nas bases de desejo e demanda. 



As interações iniciais, que ocorrem através dos cuidados e outras trocas entre a mãe 

com o bebê com malformação, se constituem em uma base para interações futuras e, por 

conseguinte, para a qualidade do desenvolvimento emocional da criança (Crow, 1996). De 

forma geral, Trolt (1983) apontou que a intensa vivência de trauma causada pela notícia de 

anormalidade do bebê, a dificuldade de aceitação, o processo de luto, e os sentimentos de 

culpa e desapontamento, devem refletir-se rápida e prejudicialmente na interação dos pais com 

o bebê. O contato corporal, de pele, tão importante na relação da dupla, pode ser evitado 

diante de uma malformação (Schorn, 2002). O ‘defeito’ não está em qualquer lugar, e sim 

justamente no meio pelo qual esse contato ocorre: no corpo. As mães, de acordo com Schorn, 

sentem-se receosas de causar algum mal ao bebê e/ou não sentem vontade de tocá-lo, de olhar 

para essa região responsável por tanto sofrimento. A marca orgânica pode se impor como um 

câncer no psiquismo da mãe, impedindo esse encontro primário e fundante. 

Conforme Gordeuk (1976), os atributos essenciais para uma boa interação mãe-bebê 

tem a ver com a atratividade interpessoal do bebê para a mãe e vice-versa. Essa atratividade 

seria possível quando a mãe tem uma auto-estima suficiente para achar que pode cuidar do 

bebê, ou seja, que pode exercer a maternidade, e que o bebê poderá ‘gostar’ dela. Em relação 

ao bebê, a atratividade se tornaria eficiente, quando ele reagisse positivamente aos 

investimentos da mãe, respondendo com satisfação a seus cuidados. A autora chama atenção 

para o fato de que quando o bebê nasce com alguma anormalidade, esse processo de 

atratividade e conseqüente estabelecimento da interação mãe-bebê ficaria prejudicado, ou mais 

difícil de ser bem sucedido.  

Corroborando estas idéias, o estudo de Farel, Freeman, Keenan e Huber, (1991) 

examinou a interação de 74 díades mãe-bebê americanas, metade das quais em situações de 

normalidade e as demais em situação de alto risco para o bebê, incluindo anormalidades. Os 

resultados revelaram que, as díades de alto risco apresentavam um padrão de interação 

significativamente prejudicado, com menos capacidade de expressar sensações de prazer e de 

desconforto, parece que ficando afetivamente mais rígidas. 

A qualidade da interação mãe-bebê especialmente em casos de malformação foi 

também investigada por Gardner, Freeman, Black e Angelini (1996) em díades com e sem 

diagnóstico de anormalidade cardíaca. A interação foi filmada dois dias após o parto e 

novamente depois de seis meses. As crianças e as mães do grupo clínico demonstraram menos 

afetos positivos e engajamento na interação, além de se apresentarem mais instáveis e 

psicologicamente estressadas nos dois momentos observados. Os autores enfatizaram que as 



mães de crianças com malformação cardíaca demonstraram pouca habilidade para se adaptar 

aos seus bebês, o que resultou na manutenção por seis meses de uma interação mãe-bebê 

prejudicada.  

No meu próprio estudo (Gomes, 2003), o acompanhamento de três mulheres desde a 

gestação até o parto e pós-parto, em situação de malformação do bebê (i.e. mielomeningocele 

e gastrosquise), revelou dados muito claros. Percebeu-se, além de reações de bastante 

sofrimento, a presença de mecanismos de negação em relação ao problema apresentado pelo 

bebê, o que aparecia quando apontavam unicamente a saúde justo das partes atingidas pela 

malformação. Ademais, notou-se uma postura de superproteção evidente para com o bebê, 

chegando, em um dos casos, a uma relação mais simbiotizada e indiscriminada. Neste, isso 

pareceu ter acontecido devido, especialmente, ao abandono do pai que, em virtude do 

recebimento do diagnóstico, nunca mais apareceu para a família. A mãe colocou no bebê a 

responsabilidade por cuidá-la e acompanhá-la, para sempre.  

Buscando compreender o quanto a relação mãe-bebê e a severidade da malformação 

poderiam influenciar o ajuste emocional futuro da criança, o estudo de De Maso et al. (1991) 

comparou o peso preditor de cada uma destas duas variáveis. Os resultados revelaram que a 

qualidade da relação exerceu maior peso do que a severidade da malformação. As 

repercussões psíquicas na criança também foram discutidas por Schorn (2002) que diz que o 

fato das múltiplas cirurgias ocorrerem nas etapas iniciais do desenvolvimento, quando a 

discriminação “eu-não eu” não está ainda bem estabelecida para o bebê, pode ter efeitos na 

formação da identidade. Ainda mais que tem o corpo como palco, o qual tem grande 

participação na constituição do self. Diante disso, sabe-se que bebês e crianças com 

malformação têm ansiedades primitivas mais intensamente persecutórias do que os demais, 

precisando então que a mãe se utilize de uma postura de reverie para filtrar essas ansiedades. 

Uma aceitação carinhosa ou uma atitude rechaçante funciona como fator determinante para 

como este bebê vai se enxergar.  

Agazi et al. (2002) compartilham com essa idéia do quanto a atitude da mãe pode 

mitigar os efeitos traumáticos da malformação para o psiquismo da criança. Ao discutirem os 

conceitos de Dolto a respeito de esquema corporal, ressaltaram que a imagem inconsciente do 

corpo é construída com base na imagem relacional com o Outro, e é esta a determinante de 

como a criança vai se enxergar, e não o seu corpo em si. Ou seja, se a mãe lhe dirigir olhares, 

carinhos e cuidados, nomear para o bebê o que se passa, cuidar dele e investi-lo como objeto 

de seu desejo, este corpo poderá ser integrado na mente da criança. Esta terá mais chances de 



constituir uma imagem inconsciente do corpo preservada, ainda que possua uma malformação. 

Estes achados sugerem que as intervenções psicológicas precoces para a dupla mãe-bebê, em 

situações de malformação do bebê, podem ser essenciais na prevenção de distúrbios 

emocionais posteriores. 

Como pôde ser visto acima em casos de ocorrência de uma malformação no bebê a 

relação mãe-bebê fica, desde a gestação, com maior potencial de sofrer prejuízos. No período 

pós-natal, a malformação parece que se faz ainda mais presente potencializando dificuldades 

para a interação mãe-bebê, e, conseqüentemente, para o desenvolvimento psíquico do bebê. 

Contudo, é importante assinalar que a malformação por si só não parece suficiente para 

determinar precisamente as limitações ou potenciais de desenvolvimento psíquico nessas 

situações. A partir do exposto, ficou claro que as representações sobre a maternidade e sobre o 

bebê têm um papel essencial nesse prognóstico, e isto será examinado com mais detalhes a 

seguir.   

 

1.3. Representações acerca da maternidade e do bebê 

No presente estudo, o conceito de representação está baseado nas formulações de Stern 

(1997) sobre o desenvolvimento infantil e o tornar-se mãe. Ele acredita que este mundo das 

representações dos pais tem um papel determinante na natureza do relacionamento pais-bebê, 

maior do que o mundo externo real. Esse mundo representacional refere-se a como os pais 

experienciam e interpretam subjetivamente os eventos objetivamente disponíveis na interação 

com o bebê, englobando os seus comportamentos e também os comportamentos do bebê. Por 

isso, dele fazem parte não somente as experiências dos pais resultantes da interação atual com 

o bebê, mas também suas fantasias, medos, sonhos, lembranças da própria infância, modelos 

de pais e expectativas para o futuro do bebê.  

As representações estão baseadas, então, na experiência interativa e são construídas a 

partir dela. E essa experiência interativa pode ser tanto real, vivida como virtual ou imaginada 

(fantasiada). Ou seja, repousa sobre a experiência subjetiva de “estar-com”; não é levada de 

fora para dentro; forma-se do lado de dentro com base naquilo que ocorre com o self enquanto 

está com outras pessoas. Diante do nascimento de um filho, Stern aponta que a mãe passa por 

uma reorganização de suas representações maternas, precisando, com isso, reelaborar alguns 

esquemas: esquemas sobre o bebê, sobre si mesma, o companheiro, a própria mãe, o próprio 

pai, e a própria família de origem. 



Os esquemas sobre o bebê incluem todas as possibilidades de lugares que o bebê pode 

ocupar: o bebê como pessoa, o bebê como seu filho, como filho de seu companheiro, como 

irmãos de seus outros filhos, como neto de seus pais, etc. Cada um destes bebês assume uma 

configuração representacional diferente na mente da mãe, a qual é construída a partir das 

interações vividas com ele, mesmo que mentalmente. Por exemplo, quando alguém comenta 

como o bebê se parece com a mãe, ali podem ser acessadas lembranças outras e se estabelece 

uma representação, a partir da interação. 

É importante salientar que essas representações da mãe acerca do bebê se iniciam, para 

Stern (1997), muito antes da concepção, em toda a sua história de brincar com bonecas e 

fantasiar que é mãe. Outros autores, além de Stern, contribuem para este tema do bebê 

imaginário. Para Lebovici (1987), este bebê que, desde muito cedo existe, tanto na sua forma 

física como emocional, na mente da mãe denomina-se “bebê imaginário”. Pode-se dizer que 

na gestação, esse processo fantasioso se torna ainda mais intenso, e um bebê imaginário2 

bastante delineado já começa a existir em suas mentes. Para elas, o bebê já assume uma 

identidade específica, com gostos, preferências, características físicas e psicológicas (Piccinini 

et al., 2004). Assim, a representação que a mãe faz do seu bebê, durante o período gestacional, 

não é a de um embrião em desenvolvimento, mas de um “corpo imaginado” (bebê imaginado) 

já possuidor de todos os elementos necessários para compreender um corpo (Aulagnier, 1990). 

Esse processo de construção de uma representação mental do bebê é bastante profundo e 

abarca, na mãe, como dito, diversas instâncias de seu psiquismo, tanto conscientes como 

inconscientes, além de vivências primitivas estruturantes (Soulé, 1987). Este autor também se 

dedicou ao estudo destas representações que o bebê assume na mente materna, desde antes de 

seu nascimento. Para ele, são representações de níveis pré-edípicos, edípicos e relacionadas 

sempre e primordialmente, às primeiras relações objetais vivenciadas pela mãe. O filho da 

cabeça e o filho imaginário - termos utilizados pelo autor - é um bebê com componentes pré-

genitais, edípicos e, portanto incestuosos, além de onipotentes e de completude narcísica. A 

imagem do bebê esperado é composta das representações que a mãe tem de si e das 

representações de seus objetos primários (Gordeuk, 1976). Essa imagem que nada mais é do 

que a representação que ela tem do seu bebê é processual, e tende a perdurar quase que 

infinitamente na mente da mãe.  

                                                 
2 Para fins deste estudo, os termos bebê imaginário e bebê imaginado, equivalem em sentido, significando o bebê 
do desejo dos pais. 



Examinando a literatura, percebe-se que esta estruturação do bebê na mente da mãe é 

importante, por diversos motivos. O primeiro deles tem a ver com a necessidade de 

constituição de um espaço psíquico para o bebê. Sabe-se que a relação da mãe com o bebê, no 

primeiro trimestre de gravidez, é marcada pela sensação do bebê ser uma parte dela, não 

reconhecida como independente e autônoma (Raphael-Leff, 1997). No segundo e terceiro 

trimestres, com as transformações físicas, percepção dos movimentos fetais e realização do 

exame ecográfico, essa sensação, apesar de amenizada, não finda (Gomes, 2003; Gomes & 

Piccinini, 2005; Szejer & Stewart, 1997). As vivências de fusão e de extensão da mãe-bebê 

tendem, em alguma medida, a se manter. Assim, essas fantasias, tanto do bebê imaginário 

como do fantasiado, em voltas a construir uma imagem própria do bebê antes de seu 

nascimento, são essenciais na preparação de um espaço psíquico para recebê-lo; ele precisa 

existir por ele (Caron, 2000; Stern, 1997) e não puramente como um representante de objetos e 

desejos maternos.  

O segundo motivo para a importância desta personificação do bebê na mente da mãe, 

está associado à necessidade de que ela tolere este bebê dentro de si, e que suporte, na hora do 

nascimento, o encontro com alguém que nunca viu. Para tanto, ela precisa torná-lo menos 

estranho e mais familiar, atribuindo-lhe características, escolhendo nome e objetos para ele 

(Brazelton & Cramer, 1992). Cramer e Palácio-Espasa (1993) chamam atenção que, por vezes, 

é menos ameaçador para o psiquismo materno que o bebê represente características 

conhecidas de outros objetos, mesmo não satisfatórias, do que seja completamente estranho. 

Uma identificação projetiva e até delirante, por vezes, é necessária na tentativa de identificar 

este ser.  

Um terceiro motivo para que a mãe construa essa imagem mental do bebê estaria 

ligado à necessidade de tornar o bebê mais conhecido e imaginável psiquicamente, o que seria 

também essencial para o início de uma relação. O “corpo imaginado” proposto por Aulagnier 

(1990) é o produto da descarga da libido materna, e é um investimento psíquico vital para 

fundar o bebê na mente da mãe. Brazelton e Cramer (1992) sugerem que este processo de 

personificação é o que possibilita o “apego primordial”. O investimento afetivo de um adulto 

em um recém-nascido é quase essencial à sua sobrevivência, e caso a sobrevivência aconteça 

sem essa libidinização, a vida psíquica do bebê terá sérios riscos (Spitz, 1979).  

Voltando às idéias de Stern (1997), esse processo de representar o bebê na mente 

materna não ocorre concomitantemente ao seu desenvolvimento intra-útero. Estas são 

intensificadas por volta do quarto mês de gestação e atingem o seu ápice aproximadamente no 



sétimo mês. O autor aponta a importância da ecografia e da percepção dos movimentos fetais 

nessa construção. No final da gestação, tende a ocorrer um declínio nas representações 

maternas, a fim de instaurar um espaço maior para o bebê real, protegendo, dessa forma, a mãe 

e a sua relação com o bebê. Com o nascimento, Stern refere uma reconstrução das 

representações na mente da mãe, que agora conta ainda com mais dados objetivos do bebê.  

Dentre os aspectos presentes nos esquemas sobre si mesma, Stern (1997) relata as 

intensas reformulações que acontecem na vida da mulher, em diversos âmbitos. Para ele, essas 

atingem o status legal e a identidade básica da mãe, em termos das representações do self 

como mulher, mãe, esposa, profissional, amiga, filha e neta. Aqui também se atualizam seus 

anseios em reparar lembranças difíceis da infância, dando-lhes a chance de solucionar ou não 

conflitos passados. E o bebê é ativo nessas mudanças, na medida em que interfere no ambiente 

através de seu temperamento e suas características físicas. Para esse esquema, Stern considera 

a possibilidade de se instaurar, dependendo das vivências, um profundo sentimento de perda, o 

qual pode incitar um quadro de depressão após o parto.  

O terceiro esquema relaciona-se ao companheiro. Aqui estão previstas as 

representações que envolvem o bebê em uma função conjugal, como unir o casal ou ameaçar 

sua sobrevivência. Além disso, o autor sublinha, quando se trata de primeiro filho, a mudança 

de díade para tríade, o que se pode estender, mesmo quando se trata do segundo e terceiro 

filho, pois sempre há uma modificação na configuração familiar e conjugal. São novas 

exigências de espaço, tempo, de ordem financeira, às quais o casal precisa se adaptar.  

O esquema sobre a própria mãe contempla reavaliações conscientes e inconscientes 

sobre a vivência com ela, passada e atual. Em geral, surgem novas redes de esquemas ou redes 

mais elaboradas, de tanto que essas experiências são acessadas. Essas incluem sua mãe como 

mãe quando ela era criança, como esposa, mulher e como avó do bebê. Stern (1997) acredita 

que essas representações influenciam imensamente como ela será como mãe para o seu bebê, e 

estão baseadas na narrativa sobre a história passada e sobre a história passada em si. As 

representações da mãe a respeito do seu relacionamento com o próprio pai também são 

reavaliadas, ainda que, costumeiramente, com menos intensidade do que aquelas com a mãe 

(Stern, 1997). Essas podem envolver o lugar central no modelo de pai que a mãe quer ou não 

para o seu bebê. Por fim, Stern (1997) chama atenção que os esquemas sobre a própria família 

também podem influenciar a maneira como a mãe enxerga e lida com o bebê. Essa influência 

pode ser oriunda de missões, segredos, e mitos familiares que, em muitas famílias, são 

verdadeiros pilares de estruturação.  



Toda essa reorganização de esquemas vivenciada pela mãe após o nascimento do bebê 

é denominada por Stern (1997) de “constelação da maternidade”. Para ele, esta constelação 

refere-se a uma nova organização psíquica que determinará uma série de ações, medos, 

fantasias e desejos da mãe, tornando-se o eixo dominante da vida psíquica da mulher. O autor 

refere que a constelação da maternidade corresponde a três preocupações e discursos, que 

embora distintos, estão relacionados entre si: o discurso da mãe com a própria mãe, o discurso 

consigo mesma e o discurso com o bebê. A reelaboração mental em torno dessa trilogia da 

maternidade faz surgir quatro temas: o tema vida e crescimento; o tema relacionar-se 

primário; o tema matriz de apoio; e o tema reorganização da identidade.  

O primeiro tema, o de vida e crescimento envolve a questão da mãe se sentir capaz de 

manter o bebê vivo depois do nascimento, propiciar a continuidade de seu desenvolvimento e 

crescimento físico. Esse tema costuma gerar uma série de medos e angústias para as mães, de 

doença, de limitações, de morte, etc, como se essas intercorrências fossem evidenciar que elas 

não são boas mães. O autor diz que essas são as variações pós-nascimento dos medos normais 

da gestação de que o bebê nasça com malformações ou que morra no parto. Segundo Stern, 

esse tema de vida tem a ver com a sobrevivência da espécie e é único no ciclo vital, ou seja, 

provavelmente, em nenhum outro momento foi ou será enfrentado dessa maneira pela mãe.  

O tema do relacionar-se primário refere-se à capacidade de amor materno e do 

reconhecimento do bebê como seu filho. É o envolvimento sócio-emocional da mãe com o 

bebê que pressupõe que ela possa ‘compreendê-lo’ mesmo no aspecto não verbal. Essa 

sintonia inclui o estabelecimento de uma relação de confiança e afeição, importantes pilares no 

desenvolvimento psíquico que a mãe quer para o bebê. A preocupação com esse 

desenvolvimento resulta inevitavelmente de qualquer sentimento de fracasso nessa tarefa. 

O terceiro tema, da matriz de apoio corresponde à necessidade da mãe criar e permitir 

uma rede apoio protetora para que ela possa cumprir com sucesso as duas primeiras tarefas, de 

manter seu bebê vivo e promover seu desenvolvimento psíquico. Devido à carga de demandas 

que um bebê exige, é inevitável chegar a este tema. A mãe precisa receber da matriz de apoio, 

o que o bebê precisa receber dela, condições que lhe assegurem seu bem-estar físico e 

psicológico. A mãe costuma procurar e contar com o marido, algo mais recente nas mais 

atuais formas de configuração familiar, que incluem o homem nos cuidados com os filhos, e 

especialmente com as figuras maternas da sua vida. Este tema inclui também os possíveis 

medos da mãe em perder o amor do bebê para essa matriz de apoio.  



O quarto e último tema, o da reorganização da identidade, diz respeito à necessidade 

da mãe de transformar e reorganizar a sua identidade, deixando uma postura de só filha, 

independente, só esposa, para assumir uma postura de mãe, com responsabilidades, sem tanta 

autonomia. Para tanto, como já foi dito quando se falou das representações, ela vai reviver 

todos os seus modelos de identificações primárias. A menos que esta tarefa esteja bem 

assentada, as três anteriores estarão comprometidas.  

Diante do exposto acima, a respeito das representações, vivências, conflitos e 

exigências, inconscientes e conscientes, pelos quais passa a mulher no processo de 

maternidade, é possível dimensionar a complexidade dessa experiência em situações normais. 

Passa-se, a seguir, a examinar como se organiza a maternidade num contexto de malformação 

do bebê. 

Stern (1997) não se dedicou especificamente à questão da malformação, embora tenha 

registrado algumas idéias que nos fazem supor como podem ficar as representações maternas 

nesta situação. Como já foi dito, o autor coloca que as representações pressupõem uma 

experiência subjetiva de estar com o bebê, o que pode ser mental ou real. Isso remete à 

possibilidade de imaginar, significar e esperar o bebê. Diante de uma malformação, Stern 

salienta que os pais não podem planejar e elaborar um curso de desenvolvimento para seu 

filho; eles são impedidos, por uma realidade médica, de ter uma idéia mais concreta sobre o 

seu futuro. Mais tarde, Stern (1999) acrescentou que, nesse contexto, a mãe está privada de 

ampla parte do processo imaginativo, e isso é um dos maiores choques possíveis na 

maternidade.  

Na verdade, o desenvolvimento de todos os bebês, por mais saudável que seja, é 

incerto. Mas nesses casos de malformação ou de considerável prematuridade, Stern (1997) diz 

que existe uma impossibilidade de construir uma estrutura representacional futura, o que 

coloca a mãe e o pai num “vácuo representacional”. Diz ele: “Quando nós não podemos 

imaginar o futuro, não podemos avaliar o presente. Um dos pilares de todo o empreendimento da 

representação foi retirado” (p. 42). Ele acredita que, se os pais não forem ajudados a olhar para 

este vácuo representacional, corre-se sério risco da ocorrência de um fracasso na ontogênese 

da representação dos pais sobre a criança presente e futura, além de um correspondente 

fracasso na representação da criança de si mesma. 

Além disso, podemos pensar que os temas da constelação da maternidade podem ficar 

bastante alterados na vivência de um filho com malformação. O primeiro deles, que trata do 

tema vida e crescimento, isto é, da tarefa de manter o filho vivo e seguindo um sadio 



desenvolvimento é completamente abalada por uma situação, na qual o futuro é 

completamente incerto. O segundo, o do relacionar-se primário, que se trata de reconhecer o 

bebê como seu e se entregar às suas necessidades, tende a ser uma tarefa difícil de ser 

cumprida quando o bebê tem uma malformação. Como já foi visto, as mães tardam em 

reconhecer este filho como seu na medida em que não o enxergam como gostariam. O 

investimento afetivo também pode ficar suspenso pelo medo da perda, o que provavelmente 

prejudique a postura de entrega e sintonia necessárias nessa tarefa. Já o tema da matriz de 

apoio faz-se diferente, pois nesses casos, as mães precisam de ainda mais apoio do que numa 

situação normal e, além disso, costumam, em contrapartida, isolar-se mais pela vergonha de 

não ter correspondido às expectativas externas. Por último, o tema da reorganização da 

identidade também deve sofrer influências da situação de malformação, na medida em que a 

mãe fica muito mais abalada emocionalmente e não se sentindo valorizada em sua 

feminilidade por ter gestado um bebê ‘imperfeito’. 

Nesta situação, intervenções psicológicas freqüentemente se fazem necessárias, pois 

auxiliam os pais e, particularmente, a mãe a exercer com mais qualidade seu papel de mãe, 

fornecendo, desta maneira, bases mais seguras para um bom desenvolvimento psíquico do 

bebê.  

 

1.4. Intervenções psicológicas no contexto de anormalidade do bebê3 

As intervenções no contexto de anormalidade do bebê podem ser propostas desde o 

pré-natal, nas situações em que os casais tomam conhecimento do diagnóstico de 

anormalidade antes do nascimento do bebê e têm acesso a este apoio. Ou, após o nascimento, 

nos casos em que os pais só tomaram conhecimento da anormalidade no momento do parto, ou 

quando somente nessa hora conseguiram acesso a alguma modalidade de atendimento.  

Em relação ao momento da intervenção, vale enfatizar o que é o mais indicado. A 

literatura defende que as intervenções possam iniciar o mais cedo possível, especialmente para 

prevenir prováveis prejuízos psíquicos para os pais, para os bebês e para a relação entre eles. 

Assim, é importante ajudar os pais a reduzir o impacto emocional do diagnóstico e da 

realidade, a identificar e compreender seus sentimentos, a acessar os recursos internos e 

                                                 
3 Esta seção foi baseada no artigo “Psicoterapia breve pais-bebê: Revisando a literatura”, de autoria de Luiz 
Carlos Prado, Aline Grill Gomes, Milena da Rosa Silva, Giana Bitencourt Frizzo, Cristiane Ajnamei dos Santos 
Alfaya, Daniela Delias de Souza Schwengber, Rita Sobreira Lopes e Cesar Augusto Piccinini, que foi submetido 
à publição. 

  



externos disponíveis (Tradup, 1990), além de auxiliar com as dificuldades iniciais como 

amamentação e estabelecimento do contato com o bebê (Johonson & Ringsberg, 2004). 

Waisbren (1980) salienta que é necessário intervir antes que os pais cheguem a um estado tal 

de exaustão e desilusão, que venha a se cronificar.  

Sobre as intervenções, a literatura apresenta, então, programas destinados a atender os 

pais na gestação, em psicoterapia individual, de apoio ou sistemática, em modelo de grupos, 

formados de acordo com a vivência de situações semelhantes (Atem, 2003) e até em 

atendimentos mistos, isto é, parte no hospital e parte na residência da gestante (Caron & 

Maltz, 1994). E para o momento logo após o nascimento, são oferecidas intervenções de 

aconselhamento familiar (Pelchat et al., 1999; Pelchat & Lefevre, 2004), além de psicoterapia 

breve pais-bebê (Cramer & Palacio-Espasa, 1993; Stern, 1997). Já para crianças a partir de 

dois anos até a idade escolar, as intervenções variam desde abordagens mais educacionais e 

informativas sobre a patologia, e sugestões para como lidar e se comportar com a situação 

(Melnyk et al., 2004; Singer, Irvin & Hawkins, 1988) até psicoterapia individual para a criança 

ou adulto (Grzesiak & Hicok, 1994). 

A psicoterapia pais-bebê (Cramer & Palacio-Espasa, 1993) - que foi utilizada no 

presente estudo - tem como principal característica, estar voltada mais para a relação do que 

para o indivíduo. A “entidade” examinada nessas psicoterapias refere-se a um sistema 

complexo, no qual convergem as seguintes tramas: os funcionamentos particulares do pai e da 

mãe; as contribuições do bebê; o relacionamento desses sistemas em uma psicoterapia; e as 

contribuições do terapeuta.  

A primeira abordagem psicoterápica pais-bebê foi proposta por Fraiberg nos anos 

setenta, a qual enfatizou a presença do bebê na psicoterapia pela sua força catalisadora 

(Cramer & Palacio-Espasa, 1993). Essa autora desenvolveu um trabalho a partir do Programa 

de Saúde Mental para o bebê, em Michigan, que objetivava atender famílias cujos bebês 

apresentavam sinais precoces de carência afetiva, sintomas graves ou lacunas do 

desenvolvimento (Fraiberg, Adelson & Shapiro, 1975/1994). O método de atendimento foi 

sendo desenvolvido paralelamente aos atendimentos e de acordo com as demandas específicas 

de cada caso. Por exemplo, diante da resistência de uma das famílias em comparecer ao centro 

de atendimento, foi proposta uma psicoterapia domiciliar. Utilizando sempre a psicanálise, a 

psicologia do desenvolvimento e o trabalho social, uma equipe de terapeutas propunha às 

famílias identificar, resgatar e vivenciar, no tratamento, os fantasmas do passado que estariam 



atuando no presente da criança. Desta forma, Fraiberg introduziu a dimensão transgeracional 

nas psicopatologias relacionais precoces. 

Assim como Fraiberg, Lebovici (1987) também enfatizou os aspectos transgeracionais, 

além de estimular o estudo das interações do ponto de vista psicanalítico. Lebovici chamou a 

atenção dos psicanalistas para a importância do papel interacional na constituição psíquica 

precoce, e da dialética entre intrapsíquico e interpessoal, estimulando o estudo das interações. 

Desenvolveu as chamadas consultas terapêuticas, as quais compreendiam a observação da 

interação entre mãe, bebê e, quando necessário, outros membros da família, permitindo a 

evocação das fantasias dos pais projetadas sobre o bebê. O terapeuta ajudaria os pais a 

compreender as motivações conscientes e inconscientes dos seus comportamentos 

relacionados ao bebê. 

A partir destes precursores, outras formas de intervenção pais-bebê foram propostas. 

Stern (1997) sistematizou alguns destes modelos de intervenção, tais como: o uso de escalas 

para a avaliação do desenvolvimento do bebê, a observação da interação mãe-bebê e as 

psicoterapias pais-bebê. Para fins deste estudo, serão examinadas somente estas últimas: as 

psicoterapias pais-bebê propriamente ditas. De acordo com Stern, algumas destas técnicas têm 

como objetivo modificar as representações dos pais em relação ao bebê, enquanto outras 

objetivam mudar os comportamentos interativos pais-bebê.   

Em relação às abordagens que visam alterar as representações dos pais, uma das 

autoras citadas por Stern foi Dolto. Dolto (2002) propôs uma forma de psicoterapia que visava 

alterá-las através das representações do bebê, conforme imaginadas pela terapeuta. Sua 

abordagem caracterizava-se pela utilização de interpretações verbais diretas para o bebê, que 

seria capaz de compreendê-las quando bem colocadas. Ao ouvi-las, a mãe modificaria seu 

comportamento manifesto com o bebê e, portanto, o comportamento deste. Dolto defendia que 

o ser humano é, acima de tudo, um ser de linguagem. A palavra tem primazia e, mesmo 

quando uma comunicação é expressa através do corpo, esta tem um ‘sentido linguagem’. 

Assim, a autora insiste na necessidade de falar ao bebê ou à criança, da palavra ser 

expressamente dita, e desta carregar uma verdade, por mais dura que seja. Para ela, só uma 

linguagem expressa e verdadeira abre a possibilidade para uma constituição psíquica sólida.  

De acordo com Stern (1997), além dele mesmo, outros autores além de Dolto 

acreditaram que as representações dos pais deveriam ser modificadas pela psicoterapia pais-

bebê (ex. Lieberman & Pawl, 1993, Cramer & Palacio-Espasa, 1993). A psicoterapia bebê-

pais, conforme proposta por Lieberman e Pawl (1993), foi inspirada principalmente nos 



trabalhos da psicanalista Fraiberg. Nesta abordagem, o relacionamento pais-bebê é 

considerado o ‘paciente’, e não somente os pais com seus mundos representacionais. Além 

disso, a qualidade da relação terapeuta-pais é vista como sendo o principal fator para o 

processo de mudança na relação pais-bebê, já que a experiência da relação com o terapeuta é 

entendida como uma possibilidade de apego corretivo. 

A psicoterapia breve mãe-bebê, realizada por Cramer e Palacio-Espasa (1993), poderia, 

de acordo com os autores, trazer uma melhora significativa aos sintomas no bebê, nos 

comportamentos interativos e nas representações acerca da parentalidade. Esse tratamento 

ocorre em três níveis: 1) determinação da natureza do sintoma e do confronto da mãe com o 

seu próprio conflito e a respeito do problema que é transferido ao bebê; 2) estabelecimento de 

uma conexão entre as falhas interacionais observadas durante a sessão e a correspondência 

mental do conflito na mãe; 3) estabelecimento de ligações entre o conflito presente da díade 

com os conflitos do passado da mãe. Para tanto, os autores consideraram fundamental o 

desenvolvimento e a manutenção da aliança terapêutica, da empatia e de uma transferência 

positiva.  

Um outro aspecto referente à técnica da psicoterapia mãe-bebê proposta por Cramer e 

Palacio-Espasa (1993) refere-se à atenção do terapeuta. Para os autores, esta deve ser 

igualmente dividida entre a observação das interações da díade mãe-bebê ou tríade pai-mãe-

bebê e a escuta dos pais. O clínico irá privilegiar a observação da natureza das solicitações 

recíprocas e as reações a elas, através de modalidades interativas, tais como: vocalizações, 

troca de olhares, toques e gestos. A partir dessas interações, o terapeuta poderá tecer 

interpretações para os pais a respeito de suas defesas intrapsíquicas. Isso ocorre quando há 

uma coincidência entre um enunciado de uma fantasia conflitiva e a atualização da defesa 

relacionada a este conflito através de uma evitação, proibição, ruptura de contato, ou seja: um 

sintoma interativo observado, o que os autores chamaram de “seqüência interativa 

sintomática” (SIS). Esta seqüência é o equivalente interagido (e interpessoal) de um conflito 

intrapsíquico. 

De forma geral, o número de sessões da psicoterapia breve pais-bebê varia entre quatro 

e doze, com uma média de seis sessões, uma vez por semana, as quais têm aproximadamente 

sessenta minutos de duração (Cramer & Palacio-Espasa, 1993). O setting deve favorecer 

simultaneamente a capacidade de associação dos pais e a troca mais livre possível entre pais e 

filho, sendo que, algumas vezes, o terapeuta poderá brincar com a criança. De acordo com os 

autores, alterações no comportamento manifesto e nas representações dos pais podem ser 



observadas já no decorrer da segunda ou terceira sessão. Quando isso ocorre, observa-se, ao 

mesmo tempo, uma alteração nos investimentos dos pais sobre o filho e, conseqüentemente, na 

interação pais-bebê. Sendo assim, o objetivo da psicoterapia não é o de alterar todo o 

funcionamento psíquico dos pais, mas apenas um setor de investimento circunscrito à relação 

com o bebê, o que, para os autores, justifica a brevidade desta técnica. Esta brevidade do 

tratamento é possível em decorrência de vários fatores presentes nos primeiros meses de vida 

do bebê, tais como: a velocidade das modificações subjetivas, interativas e sintomáticas; a 

mobilização psíquica da mãe, ou seja, sua capacidade de estabelecer vínculos, insight, 

mobilização dos afetos; e, finalmente, a neoformação psíquica característica do pós-parto. 

Conforme os diversos autores, a mãe, em geral, é quem apresenta mais angústia, 

depressão e preocupações obsessivas neste período, o que explica porque é ela quem, na 

maioria das vezes, solicita a consulta. Contudo, quando o pai está presente, o tratamento deve 

se dirigir à tríade e, além desses, outros familiares podem ser convidados a participar das 

sessões, caso haja necessidade. Nesse sentido, é que a abordagem de Cramer e Palácio-Espasa 

aproxima-se da abordagem familiar sistêmica (Prado, 1996a). Para Prado, o enfoque sistêmico 

busca, sempre que houver possibilidade, observar a história familiar e intervir sobre ela, 

colocando os familiares para interagirem a fim de reviverem juntos alguns pontos importantes 

de suas próprias histórias que possam lançar luz sobre o presente e ajudem a transformá-lo.  

Na prática, parecem existir muitas semelhanças nas abordagens de terapeutas 

psicodinâmicos e sistêmicos. O conceito de seqüências interativas sintomáticas (SIS) proposto 

por Cramer e Palácio-Espasa (1993) – sintoma atuado a dois, no qual se entrelaçam 

contribuições intrapsíquicas e interpessoais na relação, observável no aqui-agora da sessão – 

assemelha-se muito ao conceito de “função relacional do sintoma” da abordagem sistêmica, 

pois o sintoma é entendido como uma metáfora da disfunção familiar (Prado, 1996b). Assim, 

para este autor:  

“Em ambas concepções, existe o entendimento de que as interações presentes contêm, sempre, 
as vivências passadas, que se expressam através de modelos ou padrões de funcionamento que 
cada indivíduo traz consigo desde sua infância e, que, em geral, são padrões de interação que 
se mantêm até o presente entre os pais e os avós” (p.107).  
 
Stern (1997) corrobora esse ponto de vista, afirmando que, tanto a abordagem de 

Cramer e Palácio-Espasa, quanto a familiar-sistêmica agem direta ou indiretamente para 

reconectar o mundo representacional da mãe e do bebê.   

Em relação à indicação terapêutica, os pacientes devem ser capazes de articular um 

problema específico, usualmente derivado de uma experiência interpessoal anterior. Devem ter 



motivação para mudança em seus padrões interpessoais e capacidade e desejo de se envolver 

no processo terapêutico (suficiente adaptação do ego) e ter bem delineado ao menos um 

relacionamento positivo na infância. Nesse sentido, é importante avaliar a qualidade dos 

relacionamentos interpessoais dos pacientes (Trad, 1997). Existem algumas contra-indicações 

para esta modalidade de psicoterapia, como os casos de pacientes psicóticos, graves 

transtornos de personalidade, intensa ansiedade de separação, regressão psicótica, tentativas de 

suicídio, quadros depressivos de vertente melancólica, assim como quadros psicossomáticos 

(Cramer & Palacio-Espasa, 1993; Trad, 1997).  

Ao analisar profundamente os fatores de mudança nas terapias breves mãe-bebê, 

Cramer e Palácio-Espasa (1993) consideraram que, ao mudarem os investimentos e 

representações que têm do filho, os pais acabam por reduzir as projeções sobre a criança. São 

instituídos processos curativos em diferentes níveis: o das modificações das interações, que 

correspondem à redução das projeções, o das modificações das representações maternas sobre 

o filho, em particular pela descontaminação de elementos parasitas vindos do mundo interno e 

do passado da mãe, e o das modificações dos investimentos sobre o filho, sejam estes 

libidinais, agressivos ou narcisistas. Esse objetivo parece vir ao encontro das situações de 

anormalidades do bebê, uma vez que as representações maternas sobre o filho precisam ser 

mais amplamente modificadas e adaptadas a uma nova realidade. 

A importância da intervenção precoce para a prevenção de distúrbios psicológicos 

posteriores em crianças de alto risco tem sido destacada no estudo de Pinto (2000), com bebês 

prematuros brasileiros. Estes programas, segundo ela, devem iniciar o mais cedo possível, 

contar com processos de avaliação, orientação e psicoterapia para sua ação além de enfocar o 

vínculo familiar, especialmente a figura materna. A autora apresenta o modelo de psicoterapia 

breve pais-bebê ou mãe-bebê como uma intervenção clínica bastante indicada para situações 

de alto risco, uma vez que objetiva reduzir as projeções e modificar as representações 

patológicas que os pais têm sobre as crianças, promovendo uma melhor qualidade da interação 

pais-bebê/mãe-bebê. Em um artigo mais recente (Pinto, 2004), salientou novamente esta 

indicação, acrescentando que essas famílias deveriam ser acompanhadas ao longo do primeiro 

ano de vida. Caron (2000) também salientou que, em casos especiais, nos quais os pais estão 

feridos narcisicamente ante a situações de difícil elaboração, o contexto da intervenção deve 

flexibilizar-se de acordo com a necessidade percebida pelo terapeuta e uma postura de respeito 

e compreensão são indispensáveis.  



Stern (1999) destacou que os pais de bebês com malformação necessitam ser atendidos 

para superar o momento inicial de crise, e depois, reajustarem-se interna e externamente às 

necessidades impostas pela condição. O terapeuta, para ele, precisa ajudar os pais a entrarem 

em contato com seu bebê, conhecendo seus limites e potenciais, além de integrar todas as 

informações médicas envolvidas, do contrário, esta fragmentação atinge o psiquismo deles, 

não permitindo um vínculo de mais qualidade com o bebê.  

O terapeuta deve servir de terceiro e desempenhar uma função materna de empatia e 

identificação, contendo as angústias e limitando a desorganização psíquica da mãe (Rajon, 

Rosé & Abadie, 1997). Na relação mãe-bebê, a mãe funcionaria de “para-excitação” para o 

bebê enquanto ele não apresenta ainda tal capacidade psíquica. Em situações de malformação, 

este papel materno de “para-excitação” pode ficar prejudicado e o profissional poderá intervir 

nesta dificuldade, apoiando a mãe e sustentando uma posição parental que se tornou deficiente 

pelo trauma. Ele coloca-se assim também a serviço do bebê. Battikha (2001) salienta que 

diante de um diagnóstico desta natureza, a mãe se vê invadida por muitas perguntas e 

incompreensões e, cabe ao terapeuta, poder nomear parte destas experiências e representar, 

mesmo que parcialmente, o irrepresentável.  

Embora a psicoterapia breve pais bebê venha sendo utilizada largamente em vários 

contextos, como o da depressão materna (Cooper, Murray, Wilson & Romaniuk, 2003; Clark, 

Tluczek & Wenzel, 2003; Cramer, 1997; Cramer et al., 1990), acredita-se que ela possa 

também servir adequadamente para o contexto de malformação. O terapeuta servindo de 

figura continente para as angústias e para a carga agressiva, que provavelmente decorre de 

uma situação de malformação, auxiliará a abrir um espaço para rever as representações 

mentais maternas até então construídas. Assim, a psicoterapia poderá, como em outros 

contextos, permitir a redução de algumas distorções nas representações mentais que a mãe fez 

a respeito de si mesma, do bebê, e da relação mãe-bebê.  



Justificativa e objetivo do estudo 

 A revisão da literatura mostra o impacto emocional negativo do diagnóstico de 

malformação do bebê no psiquismo da mãe, na interação dela com o bebê e, por conseguinte, 

no desenvolvimento do bebê. As representações maternas a respeito do bebê tendem a ficar 

associadas a um bebê vulnerável que acaba sendo superprotegido, ou de um bebê imperfeito 

que, ao denunciar o insulto ao narcisismo da mãe, acaba rejeitado. Neste contexto, fica 

evidenciada a necessidade de se oferecer o mais cedo possível uma intervenção psicológica 

para os pais e o bebê.  

Alguns estudos têm sugerido modelos de intervenção pais-bebê para estas situações. 

Porém muitas destas intervenções começam tardiamente e, algumas delas priorizam mais o 

aconselhamento e esclarecimento de informações sobre as patologias, ao invés de trabalharem 

em psicoterapia as representações e significados dos pais sobre as mesmas. Por outro lado, 

alguns estudos apesar de apresentarem modelos mais completos de intervenção, como os 

aconselhamentos familiares, não enfocam as questões mais profundas ligadas às 

representações mentais maternas.  

Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar o impacto da psicoterapia breve 

pais-bebê para as representações maternas a respeito de si mesma, sobre o bebê e sobre a 

relação mãe-bebê, quando o bebê apresenta uma malformação. A expectativa inicial era de 

que a psicoterapia pais-bebê contribuísse para reduzir possíveis distorções nas representações 

maternas a respeito de si mesma, sobre o bebê e sobre a relação mãe-bebê. Isto ocorreria, em 

particular, pela descontaminação de elementos projetivos vindos do mundo interno e do 

passado da mãe e, por conseguinte, das modificações dos investimentos sobre o filho, fossem 

estes libidinais, agressivos ou narcisistas. Através deste processo de aproximar as 

representações maternas da realidade, os potenciais da mãe e do bebê seriam mais bem 

identificados e aproveitados. 



CAPÍTULO II 

 
MÉTODO 

 
2.1. Participantes 

Participaram deste estudo uma mãe denominada aqui de Camilla4, que tinha 22 anos, e 

o seu bebê João Otávio, conhecido como Jota, de 11 meses5. Este apresentava uma 

malformação cardíaca grave, mas compatível com a vida. O pai Jorge, 49 anos, foi convidado 

a participar da psicoterapia, mas sua presença não foi possível por razões profissionais, apesar 

de ter comparecido a duas sessões. A avó materna Carmem e os quatro outros irmãos de Jota, 

denominados Ítalo, Matias, Luísa, e Ana Paula, também participaram de algumas sessões, e 

seus relatos foram apresentados e discutidos quando, de alguma forma, interferiram para as 

representações maternas.  

A malformação de Jota não estava relacionada a quaisquer alterações cromossômicas 

(i.e., síndromes), nem tampouco a algum comprometimento mental. O diagnóstico foi feito no 

final da gestação, e a mãe não recebeu nenhum atendimento psicológico. A gravidez foi 

gemelar, bivitelínica, e a irmã Ana Paula não apresentou nenhuma malformação. O período 

gestacional e o parto transcorreram sem maiores intercorrências, com exceção do diagnóstico 

de malformação fetal. O casal vivia junto há três anos, constituindo um relacionamento 

estável, e apresentava um nível socioeconômico baixo. O contato inicial foi feito através da 

divulgação em jornal, que divulgou um programa de atendimento em psicoterapia pais-bebê 

no contexto de malformação. 

A respeito da condição médica de Jota, é importante esclarecer algumas informações 

específicas. O diagnóstico era de Cardiopatia Congênita Complexa, constituída por átrio 

                                                 
4 Os nomes foram alterados a fim de preservar a identidade dos participantes. 
5 Este caso foi escolhido entre três casos com malformação atendidos em psicoterapia breve pais-bebê, pela 
autora desta tese. Este caso, que apresentava cardiopatia congênita, e um segundo caso, com fissura lábio-palatal, 
foram atendidos durante vários meses, enquanto o terceiro caso, também com fissura lábio-palatal, concluiu 
somente a avaliação inicial e não pode continuar o tratamento por mudança de cidade, em razão de doença na 
família. Inicialmente se pretendia, na presente tese, relatar os dois casos que foram atendidos na íntegra, mas em 
função da extensão das análises propostas e por motivos de tempo, optou-se por apresentar aqui apenas o caso de 
malformação cardíaca, por ter sido o primeiro concluído. Além destes casos a autora atendeu através da técnica 
de psicoterapia breve pais bebê, outros dois casos de mães que apresentavam depressão materna, como integrante 
do projeto “O impacto da psicoterapia breve pais-bebê para a depressão materna e para a interação pais-bebê: 
Estudo longitudinal do nascimento ao segundo ano de vida do bebê -  PSICDEMA (Piccinini, C., Prado, L., 
Lopes, R., Schwengber, D., Alfaya, C., Frizzo, G., Gomes, A., Mayor, I., & Silva, M., 2003)”, do qual o presente 
estudo derivou. Estes casos fazem parte do banco de dados do referido projeto e ainda não foram analisados. 



único, dupla via de saída do ventrículo direito (VD), com hipoplasia de válvula pulmonar, 

canal arterial patente e anomalia do retorno venoso.  

Conforme Behrman (2004), as cardiopatias afetam entre 0,5 e 0,8% dos bebês nascidos 

vivos. Com os avanços da medicina nos últimos 20 anos, tanto no aspecto conservador como 

cirúrgico, a estimativa e a qualidade de vida melhorou bastante neste contexto. Porém, ainda 

assim as cardiopatias permanecem sendo as primeiras causas de morte em crianças com 

malformações congênitas. A causa da maioria das cardiopatias é desconhecida, e tende a ser 

multifatorial, resultando da combinação entre predisposição genética e estímulos ambientais. 

Uma pequena porcentagem delas está relacionada às anormalidades cromossômicas.  

Dentre as possíveis classificações das cardiopatias, Behrman (2004) refere a 1) 

cardiopatia acianótica e 2) cardiopatia cianótica, que embora simplista, ainda lhe parece 

conveniente. Nas cardiopatias congênitas cianóticas ocorre uma mistura de sangue arterial e 

venoso, decorrente das malformações anatômicas que impedem a adequada oxigenação 

sangüínea em nível pulmonar. Este último tipo, no qual Jota se encaixa, confere à pessoa uma 

coloração azulada da pele que pode ser generalizada (cianose central, geralmente perilabial) 

ou nas extremidades (cianose periférica) de acordo com a gravidade da deficiência de oxigênio 

no sangue (hipoxemia). Devido à baixa oferta de oxigênio para os tecidos, ocorre hipoxemia 

tecidual e insuficiência respiratória, acarretando lesão celular em todos os tecidos.  

De uma forma geral, as múltiplas malformações do coração de Jota acarretavam uma 

insuficiência respiratória importante, com cianose central, com conseqüente restrição de 

crescimento e inibições motoras. 

 
2.2. Delineamento e procedimento 

Foi utilizado um delineamento de estudo de caso único (Stake, 1994), de caráter 

longitudinal, buscando investigar o impacto da psicoterapia breve pais-bebê para as 

representações maternas a respeito de si mesma, sobre o bebê, e sobre a relação mãe-bebê, 

quando o bebê apresenta uma malformação. Esse impacto foi avaliado mais especificamente a 

partir dos quatro temas da constelação da maternidade propostos por Stern (1997): (1) vida e 

crescimento; (2) relacionar-se primário; (3) matriz de apoio; (4) reorganização da identidade.  

O estudo envolveu três fases de coleta de dados conforme planejadas no projeto 

PSICDEMA. Na Fase I, o primeiro encontro, marcado por telefone através do anúncio em 



jornal, já aconteceu no LOPI (Laboratório de Observação de Processo Interativos)6 do 

Instituto de Psicologia da UFRGS, e foi realizado pela pesquisadora. Nesse momento, a mãe 

(Camilla) foi informada sobre os objetivos do estudo e os procedimentos de avaliação para a 

participação da psicoterapia pais-bebê. Uma vez aceita a participação, a mãe assinou o 

Consentimento Livre e Esclarecido (GIDEP/NUDIF, 2003a) e foi preenchida a Ficha de 

Contato Inicial (GIDEP/NUDIF, 1998) e, depois, propus que ela me contasse como vinha se 

sentindo e quais as razões que a levaram buscar o tratamento. Ao longo de mais cinco 

encontros de avaliação inicial, foram aplicados a Mini International Neuropsychiatric 

Interview (MINI) (Sheehan et al., 1998), e o Inventário Beck de Depressão (BDI) (Beck & 

Steer, 1993; Cunha, 2001) para examinar seus aspectos emocionais. Além disso, esses foram 

também averiguados mais qualitativamente através de uma Entrevista Diagnóstica 

(GIDEP/NUDIF, 2004). Foram realizadas, ainda, a Entrevista sobre Gestação e Parto 

(GIDEP/NUDIF, 2003b), a Entrevista sobre o Desenvolvimento do Bebê (GIDEP/NUDIF, 

2003c) e a Entrevista sobre a Experiência da Maternidade7 (GIDEP/NUDIF, 2003d).  

Tanto os instrumentos de avaliação dos aspectos emocionais, como as entrevistas 

serviram, nesta primeira fase, para comunicar dados importantes à terapeuta, a respeito do 

estado emocional da mãe, se o caso era compatível ou não com a indicação de psicoterapia 

breve pais-bebê, além de dados sobre a história do bebê para aquela família, e sobre a história 

da mãe, o que auxiliou para o processo psicoterápico. 

Na Fase II do estudo, foi oferecida a Psicoterapia Breve Pais-Bebê, de forma gratuita, e 

com uma ajuda de custos para o transporte, uma vez que a família morava na região 

metropolitana de Porto Alegre e não dispunha de recursos para o deslocamento. A família foi 

atendida em psicoterapia pela autora desta tese8. O tratamento psicoterápico teve uma duração 

de 17 sessões, além de cinco encontros de avaliação inicial e um encontro de avaliação pós-

psicoterapia. Este atendimento estendeu um pouco mais a técnica proposta por Cramer & 

Palacio-Espasa (1993), que referiram no máximo 12 sessões, devido à complexidade do 

contexto da malformação, que envolveu durante o próprio atendimento, hospitalização, 

cirurgia e outras intercorrências, sem falar dos cuidados que o quadro clínico impunha.  

                                                 
6 Trata-se de uma sala de espelhos para observação de interações familiares, equipada com câmera de filmagem, 
e adequada para atendimento psicoterápico com adultos e bebês, com brinquedos e colchonete para o bebê. 
7 Uma sessão de Observação da Interação Mãe-Bebê também foi realizada, nesta fase de avaliação inicial e pós-
psicoterapia, mas esta observação não foi utilizada para fins do presente estudo, em razão de todas as filmagens 
de interação dos encontros de avaliação e das sessões de psicoterapia já terem feito parte da análise dos dados. 
8 Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Psicanalítica (Com formação pelo IEPP – Instituto de Ensino e Pesquisa em 
Psicoterapia Psicanalítica), Mestre em Psicologia do Desenvolvimento (UFRGS). 



A Fase III ocorreu duas semanas após o término da psicoterapia, quando foi agendado 

um encontro de avaliação pós-psicoterapia com Camilla e Jota. Este foi realizado por outra 

colega9, e envolveu uma nova avaliação da mãe através dos seguintes instrumentos: 

Entrevista Diagnóstica, Inventário Beck de Depressão (BDI), Entrevista sobre o 

Desenvolvimento do Bebê, e Entrevista sobre a Experiência da Maternidade. Cabe 

destacar que estas duas últimas entrevistas foram adaptadas nesta fase em relação à idade do 

bebê. Nesta fase, os instrumentos de avaliação dos aspectos emocionais e as demais 

entrevistas serviram, também, para examinar as eventuais mudanças devidas à psicoterapia. 

Todas as entrevistas realizadas nos encontros de avaliação inicial e no encontro de pós-

psicoterapia e as sessões de psicoterapia foram gravadas em áudio e vídeo e transcritas para 

posterior análise.  

 

2.3. Considerações Éticas 

 Os princípios éticos da pesquisa dizem respeito à proteção dos direitos, bem-estar e 

dignidade dos participantes. Para contemplar estes princípios, alguns procedimentos se 

fizeram necessários. Os princípios éticos centrais para a pesquisa em psicologia podem ser 

agrupados em três eixos: consentimento livre a esclarecido, minimização de potenciais 

prejuízos ou privação de benefícios, e garantia da confidencialidade e proteção da privacidade 

(Barker, Pistrang & Elliot, 1994). O primeiro refere-se à revelação, por parte do pesquisador, 

dos principais objetivos e procedimentos do estudo, possibilitando à pessoa uma decisão livre 

e informada sobre sua participação. No presente estudo, a apresentação e leitura conjunta do 

documento entre pesquisador e participantes pretendeu atender esta exigência.  

 Acerca do segundo princípio, a minimização de potenciais prejuízos aos participantes, 

ou privação de benefícios, os autores defendem que a validade ética de uma pesquisa só existe 

caso seus benefícios sejam superiores aos possíveis prejuízos causados aos participantes. Em 

relação ao presente estudo, outro risco passível de se supor, seria o caso dos participantes que, 

mesmo após o término da psicoterapia, ainda mantivessem certo grau de sofrimento psíquico, 

ou, ainda mais, tivessem agravado seu quadro clínico e/ou sintoma. Uma vez identificada esta 

situação, os participantes foram encaminhados para o Instituto da Família (INFAPA), para o 

                                                 
9 Formação psicóloga, psicoterapeuta, doutoranda pelo mesmo Programa de Pós-Graduação e integrante do 
projeto PSICDEMA, mas sem qualquer outra participação neste estudo. 



tratamento que mais lhe foi indicado10. O terceiro princípio ético corresponde à garantia de 

confidencialidade e proteção da privacidade. Isto significa o impedimento de acesso do 

material a terceiros que não estejam implicados com a pesquisa, além do direito do 

participante em não disponibilizar algumas informações ao pesquisador, caso não seja do seu 

desejo. É importante salientar, ainda, que o material de vídeo é de uso exclusivo do presente 

grupo de pesquisa, além de ser somente em nível interno, não sendo, portanto, mostrado em 

aulas e\ou palestras. Ademais, esta tese não será disponibilizada na biblioteca on-line da 

Universidade, visando tornar mais criteriosa a consulta. 

 Para este estudo, os aspectos éticos foram garantidos no Consentimento Livre e 

Esclarecido que foi assinado pelos participantes (Cópia no Anexo A). O projeto PSICDEMA, 

do qual o presente estudo deriva, foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (Proc. no. 03-06811 – Cópia da aprovação no Anexo B).  

 

2.4. Instrumentos e Materiais 

As descrições dos instrumentos que seguem, com exceção da MINI, são semelhantes 

àquelas contidas no projeto PSICDEMA, do qual o presente estudo derivou.  

 

Ficha de Contato Inicial (GIDEP, 1998): esta ficha foi preenchida pela pesquisadora com o 

objetivo de obter os dados de identificação da família, tais como: constituição da família, 

idade, estado civil, escolaridade, profissão e endereço. Nesta ficha, foi incluída uma parte para 

investigar questões referentes à história obstétrica da mulher e suas condições físicas de saúde. 

Dados desta ficha foram utilizados para avaliação da inclusão dos participantes no estudo. 

Cópia no Anexo C. 

 

MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) (Sheehan et al., 1998): foi realizada 

com a mãe, e pretendeu examinar as suas condições de saúde mental. Esta é uma entrevista 

diagnóstica padronizada breve (15-30 min), compatível com os critérios do DSM-IV e da 

CID-10, destinada à utilização na prática clínica e na pesquisa, como seleção de participantes. 
                                                 
10 Foi feito um acordo entre a coordenação do grupo de pesquisa do qual a autora faz parte e o Instituto da 
Família de Porto Alegre (INFAPA), onde o supervisor clínico deste estudo é docente, para que o atendimento 
pudesse ser continuado, evitando, inclusive, listas de espera. 
11 Para solicitação de aprovação do Comitê de Ética do HCPA, o presente estudo foi incluído como adendo ao 
projeto PSICDEMA, mencionado acima, em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa do qual a autora faz parte. 
Por esta razão, o título do projeto presente no documento de aprovação do comitê de ética não equivale ao desta 
tese, embora se refira às questões particulares deste estudo.  
 



Foi desenvolvida por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtriére de Paris e da Universidade 

da Flórida, e já está disponível em mais de 30 idiomas, incluindo a versão brasileira, traduzida 

por Amorin (2002). Compreende 19 módulos que exploram 17 transtornos do Eixo I do DSM-

IV, além do risco de suicídio e o transtorno de personalidade anti-social. Foi aplicada pela 

própria pesquisadora, que perguntava as questões para a participante e assinalava a resposta 

emitida. É importante salientar que, durante esta aplicação, quando se fez necessário 

aprofundar alguma questão, foram feitas perguntas adicionais. Os dados desta entrevista foram 

utilizados para verificar se havia ou não indicação para a psicoterapia breve pais-bebê. Em 

virtude da brevidade deste tratamento, fez-se importante examinar cuidadosamente a indicação 

dos participantes para que pudessem ser alcançados benefícios no curto espaço de tempo, 

previsto pela técnica. A MINI é central para identificar participantes borderline (Cramer & 

Palacio-Espasa, 1993; Cramer, 1999; Trad, 1997) com ideação suicida, regressão psicótica e 

ansiedade de separação (Trad, 1997), que não se enquadram para atendimento pela 

Psicoterapia Breve Pais-Bebê, conforme descrito mais abaixo. Assim, a aplicação do MINI 

permitiu o exame destes quadros clínicos e/ou sintomas, para que, se identificados, levassem à 

exclusão do estudo.  

 

Inventário Beck de Depressão (Beck & Steer, 1993; Cunha, 2001). Esta escala é 

provavelmente a medida de auto-avaliação da depressão mais usada tanto em pesquisa como 

em clínica (Gorenstein & Andrade, 1998). O BDI é uma escala sintomática de auto-relato, 

composta por 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3. Esta 

escala foi desenvolvida a partir de observações clínicas e descrições de sintomas 

característicos de pacientes depressivos, como um instrumento que objetiva avaliar a 

intensidade da depressão. A versão em português do BDI resultou de uma formulação 

consensual da tradução do original em inglês, com a colaboração de quatro psicólogos 

clínicos, quatro psiquiatras e uma tradutora, sendo testada junto com a versão em inglês em 32 

pessoas bilíngües, com três dias de intervalo e variando a ordem da apresentação dos dois 

idiomas nas duas metades da amostra (Cunha, 2001; Cunha, Prieb, Goulart & Lemes, 1996). A 

consistência interna do BDI foi de 0,84 e a correlação entre teste e reteste foi de 0,95 

(p<0,001). Os itens referem-se à tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, 

sensação de culpa, sensação de punição, autodepreciação, auto-acusações, idéias suicidas, 

crises de choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, 

inibição para o trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, 



preocupação somática e diminuição da libido. Estes itens contemplam diferentes alternativas 

de resposta a respeito de como o sujeito tem se sentido, e que correspondem a diferentes níveis 

de gravidade da depressão. A soma dos escores dos itens individuais fornece um escore total 

que, por sua vez, constitui um escore dimensional da intensidade da depressão, que pode ser 

classificado nos seguintes níveis: mínimo (até 11 pontos), leve (de 12 a 19 pontos), moderado 

(de 20 a 35 pontos) ou grave (acima de 36 pontos). 

A literatura aponta para diferentes propostas de pontos de corte para distinguir os 

níveis de depressão a partir da utilização do BDI, o que depende da natureza da amostra e dos 

objetivos do estudo (Gorenstein & Andrade, 1998). De acordo com as autoras, escores acima 

de 15 podem ser utilizados para detectar disforia em amostras não diagnosticadas 

clinicamente, mas o termo “depressão” deve ser utilizado apenas para os indivíduos com 

escores acima de 20. Um estudo desenvolvido no Chile avaliou a utilização do BDI nos 

quadros do pós-parto. A pesquisa contou com 125 participantes submetidas a avaliações 

clínicas na trigésima semana de gestação e na oitava semana após o parto. Os resultados 

indicaram que o BDI demonstra ser um instrumento com elevada capacidade de discriminação 

da depressão materna na gravidez e após o nascimento do bebê (Alvarado et al., 1993). Para os 

autores, a maior eficiência do instrumento com esse tipo de população se obtém com os 

seguintes pontos de corte: pontuação igual ou superior a 15 para presença de depressão e 

pontuação igual ou inferior a 9 para ausência de depressão. Cópia no Anexo D. 

 

Entrevista Diagnóstica (GIDEP/NUDIF, 2004). A entrevista foi baseada em Dunnewold 

(1997) e nos critérios do DSM-IV, e teve como objetivo investigar os sintomas depressivos 

atuais do pós-parto, a história imediata da mãe na gestação, a qualidade de seus 

relacionamentos com o bebê, com sua família e seu marido, e o histórico psiquiátrico prévio. 

De acordo com o DSM IV, o indivíduo em episódio depressivo típico usualmente sofre de 

humor deprimido, perda de interesse e prazer, energia reduzida, fatigabilidade aumentada e 

atividade diminuída. Além desses sintomas usuais, outros sintomas comuns são: concentração 

e atenção reduzidas, auto-estima e autoconfiança reduzidas, idéias de culpa e inutilidade, 

visões desoladas e pessimistas do futuro, idéias ou atos autolesivos ou suicídio, sono 

perturbado e apetite diminuído. Cópia no Anexo E. 

 

Entrevista sobre a Gestação e o Parto (GIDEP/NUDIF, 2003b): Esta entrevista semi-

estruturada abordou, retrospectivamente, as impressões e os sentimentos maternos acerca dos 



aspectos físicos e emocionais da gestação e do parto. Sobre a gestação, investigaram-se 

questões a respeito do planejamento e sentimentos da mãe e dos familiares com a notícia da 

gestação, do estado físico e emocional da mãe nesse período, das principais preocupações 

consigo e com o bebê, das mudanças ocorridas, e do apoio recebido. Questões da entrevista 

foram adaptadas para enfocar a notícia do diagnóstico de malformação fetal e a reação da 

família. Sobre o parto, foram examinadas questões a respeito do tipo de parto, ocorrência de 

complicações, principais preocupações em relação a si mesma e ao bebê, mudanças percebidas 

em si mesma e nos familiares com o nascimento do bebê, e sentimentos a respeito das 

primeiras horas e dias após o nascimento. As questões da entrevista buscaram enfocar a 

malformação do bebê. As associações da mãe nas respostas foram respeitadas e, caso fosse 

necessário um maior aprofundamento, foram solicitadas explicações adicionais. Cópia no 

Anexo F. 

 

Entrevista sobre o Desenvolvimento do Bebê (GIDEP/NUDIF, 2003c): Esta entrevista semi-

estruturada objetivou examinar as impressões maternas sobre o desenvolvimento do bebê. 

Assim como nas entrevistas anteriormente descritas, solicitou-se à mãe que descrevesse os 

seus sentimentos e impressões acerca do desenvolvimento do bebê, sendo que informações 

adicionais foram pedidas quando necessário. Dentre os temas abordados nesta entrevista, 

destacaram-se os seguintes: sentimentos e impressões a respeito do crescimento e 

desenvolvimento do bebê, relatos sobre problemas de saúde, impressões sobre a alimentação, 

o sono, o choro e o humor do bebê, descrições sobre o seu comportamento quando acordado, 

quando da troca de fraldas e de roupas, ao brincar e diante de novas situações. As questões da 

entrevista buscaram enfocar as necessidades especiais da criança. Cópia no Anexo G. 

 

Entrevista sobre a Experiência da Maternidade (GIDEP/NUDIF, 2003d): Esta entrevista 

semi-estruturada examinou o modo como a mãe exercia a maternidade e a sua satisfação com 

este papel até o presente momento. Entre os aspectos abordados, destacaram-se os seguintes: 

sentimentos a respeito de si mesma e do bebê, particularmente no que se referia à rotina de 

cuidados e à comunicação entre a díade; êxitos e dificuldades relacionados à maternidade e à 

relação mãe-bebê; impressões a respeito de mudanças no que se refere a sua identidade como 

esposa, profissional e filha; sentimentos a respeito do desempenho do companheiro como pai, 

assim como do seu apoio; sentimentos sobre o apoio recebido por outras pessoas. Da mesma 

forma que nas entrevistas anteriores, respeitou-se as associações da mãe, porém questionando-



a mais profundamente quando necessário. As questões da entrevista buscaram enfocar a 

maternidade na situação de necessidades especiais da criança. Cópia no Anexo H. 

 

Psicoterapia Breve Pais-bebê: A psicoterapia breve pais-bebê (Cramer & Palacio-Espasa, 

1993; Stern, 1997) foi realizada, predominantemente, com a mãe e o bebê. Esta consistiu de 

17 sessões de psicoterapia realizadas no LOPI (Laboratório de Observação de Processo 

Interativos), no Instituto de Psicologia da UFRGS, e foram realizadas, conforme já descrito 

acima, pela própria autora desta tese. Esta, além de psicoterapeuta clínica individual, obteve 

um treinamento teórico e prático específico em relação à teoria e técnica da Psicoterapia Breve 

Pais-Bebê pelo psicoterapeuta, psiquiatra e supervisor clínico deste estudo, Dr. Luís Carlos 

Prado. O encontro de avaliação psiquiátrica foi realizado pelo Dr. Luis Carlos Prado. O 

treinamento teórico consistiu em um total de 30 encontros com um grupo de pesquisadoras 

integrantes do projeto PSICDEMA, do qual a pesquisadora fez parte, e o supervisor. Os 

encontros ocorreram semanalmente ao longo de oito meses e tiveram a duração de uma hora e 

meia, totalizando 45 horas. Após esse período, teve início a parte prática do treinamento, 

através de supervisão semanal em grupo dos casos clínicos atendidos, o que chegou a um total 

de cerca de 165 horas de supervisão, num total de mais de 125 encontros). O total, entre 

treinamento teórico e prático, foi de cerca de 210 horas, ao longo de quatro anos. As 

compreensões psicodinâmicas resultantes dessas supervisões foram também consideradas na 

análise do caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Objetivando investigar o impacto da psicoterapia breve pais-bebê para as 

representações maternas a respeito de si mesma, sobre o bebê, e sobre a relação mãe-bebê, 

quando o bebê apresenta uma malformação, examina-se a seguir o relato da mãe de um bebê 

com malformação cardíaca. Este relato é proveniente das verbalizações e interações da mãe 

com o bebê e com seus familiares, durante os encontros de avaliação e no decorrer de uma 

psicoterapia breve pais-bebê. A expectativa inicial, de acordo com a literatura (Cramer & 

Palacio-Espasa. 1993; Prado, 1996a; Stern, 1997), era de que a psicoterapia pais-bebê ajudasse 

a reduzir possíveis distorções nas representações maternas a respeito de si mesma como mãe, a 

respeito do bebê e da relação mãe-bebê. Isto seria possível pela descontaminação de elementos 

projetivos provenientes do mundo interno e do passado da própria mãe. Assim, se abriria 

espaço para que a mãe modificasse e adequasse os seus investimentos sobre o filho, além de 

sentir melhor consigo mesma e, por conseguinte, mais capaz de cuidar dele.  

Para fins do presente estudo, o conceito de representação foi baseado em Stern (1997). 

Para o autor fazem parte das representações, primordialmente as ‘coisas’ do mundo subjetivo e 

imaginário. Estas incluem as fantasias dos pais, as esperanças, os medos, sonhos, desejos, as 

lembranças da própria infância, os modelos de pais, as expectativas para o futuro do bebê, 

além das experiências atuais sentidas na interação com o bebê. Stern acredita que as 

representações se baseiam na experiência interativa - de alguém de estar com alguém. Não se 

está falando só de um estar concreto e vivido, mas principalmente de um estar imaginado 

(fantasiado). As representações objeto-relacionais não se formam de fora para dentro e sim do 

lado de dentro, com base naquilo que acontece ao self enquanto está com outras pessoas. 

Assim, os pais vão formando e carregando representações de lugares, de pessoas, e de 

sentimentos por toda a vida, que serão atualizadas e influenciarão na relação com o bebê. 

Todos os dados derivados dos cinco encontros de avaliação inicial, das dezessete 

sessões de psicoterapia e do encontro de avaliação pós-psicoterapia foram utilizados para fins 

de análise, após a transcrição literal de todo o material de áudio. As gravações em vídeo deste 

material também foram usadas para rever o tom das verbalizações durante as interações, 

permitindo que fossem contextualizadas, e para buscar compreender as representações 

maternas encenadas nas interações (Stern, 1997). A análise foi orientada pelos quatro temas da 



constelação da maternidade (Stern, 1997) já conceituados acima: (1) vida e crescimento; (2) 

relacionar-se primário; (3) matriz de apoio; (4) reorganização da identidade. Contudo estes 

temas tiveram de ser ampliados no presente estudo, para contemplar as especificidades do caso 

atendido em função da malformação do bebê, conforme será descrito mais abaixo.  

Foi realizada uma análise qualitativa dos conteúdos manifestos e latentes presentes nas 

verbalizações maternas e na interação mãe-bebê, com base no referencial psicanalítico. A 

análise foi baseada numa compreensão psicodinâmica do caso, levando-se em consideração o 

material proveniente da supervisão clínica. É importante registrar que o grupo de supervisão12 

fez parte das discussões e compreensões do material desde o momento da avaliação inicial do 

caso, examinando a indicação terapêutica, o foco e a maneira como deveria ser trabalhado, e 

no decorrer de toda a psicoterapia. Ou seja, as idéias oriundas das supervisões semanais, 

permearam todos os encontros de avaliação e sessões de psicoterapia, não tendo sido, 

destacadas separadamente, na apresentação do caso. Na análise, foram, ainda, considerados os 

aspectos transferenciais e contratransferenciais, que emergiram nos encontros de avaliação, 

nas sessões de psicoterapia, na leitura e análise do material e, também, no grupo de 

supervisão.   

Por transferência, compreende-se a repetição de protótipos infantis vivida com um 

sentimento de atualidade acentuada sobre alguns objetos (cf. Laplanche & Pontalis, 1992). 

Esse processo é inconsciente e comumente estabelecido no quadro da relação terapêutica. Já, a 

contratransferência diz respeito ao conjunto de reações igualmente inconscientes do analista 

em relação ao paciente.  

Ademais, as associações livres da mãe ao longo da psicoterapia também foram objetos 

de análise. O termo associação livre, em um contexto de tratamento psicanalítico, refere-se ao 

conjunto do material verbalizado no decorrer de uma sessão (Laplanche & Pontalis, 1992). 

Procurei prestar atenção na seqüência dos conteúdos verbalizados e manifestos nas sessões, 

cuja ordem formasse uma cadeia associativa de compreensão. 

Apesar de a mãe ser o principal foco do presente estudo, o pai foi convidado a 

participar das sessões de psicoterapia. Outros familiares também se fizeram presentes em 

algumas sessões, prática esta comumente aceita e, inclusive, indicada nos atendimentos da 

psicoterapia pais-bebê. Com relação à presença do pai e de outros familiares, foram 

                                                 
12 Como já descrito, este grupo era formado por cinco psicoterapeutas e pesquisadoras, incluindo a autora, e um 
supervisor clínico (Dr. Luís Carlos Prado), psiquiatra, psicoterapeuta e especialista na técnica de psicoterapia 
breve pais-bebê.  



consideradas todas as suas verbalizações e comportamentos que contribuíssem, de alguma 

forma, para o entendimento das representações maternas, nos temas descritos acima. 

Devido à riqueza e complexidade das trocas verbais e das interações que ocorrem em 

todo processo psicoterápico, particularmente, entre o paciente e o terapeuta - aqui acrescido 

das trocas com o bebê e outros membros da família - muitos destes diálogos não foram 

contemplados neste estudo, uma vez que não diziam respeito de imediato ao foco do estudo, 

que foram as representações maternas sobre o bebê, sobre ela mesma, ou sobre a relação mãe-

bebê.  

Quanto ao procedimento de análise, foram seguidos os seguintes passos pela autora: 

1º) Assistia ao vídeo de cada encontro de avaliação e de cada sessão, remetendo-me ao 

momento em que estes aconteceram e anotando eventuais correções no material transcrito; 

assinalava as verbalizações e comportamentos interacionais que me chamavam atenção; 2º) 

Lia a transcrição do material, agora com a sessão em mente, e atentava para as verbalizações 

associadas a cada tema da constelação da maternidade (Stern, 1997); 3º) Assistia, pela segunda 

vez, ao vídeo, localizando as passagens associadas a cada um dos quatro temas identificados 

no segundo passo, observando a interação entre a mãe e o bebê que ocorreu naquele momento, 

prestando atenção também às associações da paciente; registrava ainda os meus sentimentos 

contratransferenciais que estavam presentes no dia do atendimento e que fossem lembrados, 

assim como outros sentimentos que surgissem naquele momento; 4º) Assistia, pela última vez, 

ao vídeo com a transcrição em mãos, revisando as verbalizações e comportamentos destacados 

como ilustrativos de cada tema; incluía, ainda, novas verbalizações, comportamentos e 

sentimentos não percebidos nos passos anteriores. 

A exposição dos resultados destas análises se dará, inicialmente, com uma 

apresentação sucinta do caso, com seus principais dados de identificação e informações gerais 

derivadas dos encontros de avaliação inicial e da própria psicoterapia. A seguir, farei um breve 

histórico, contendo aspectos relevantes da vida pregressa e atual da família. Em um terceiro 

momento, passarei a examinar as falas da mãe associadas a cada tema investigado e sua 

evolução ao longo de todos os encontros realizados (encontros de avaliação inicial, sessões de 

psicoterapia e encontro pós-psicoterapia). Ao final de cada tema analisado, será apresentada 

uma evolução geral com destaque para os aspectos psicodinâmicos ao longo de todo o 

atendimento. No Capítulo IV, retoma-se os principais achados apresentados aqui, discutindo-

os à luz da literatura. Vale registrar que a apresentação do material será feita na primeira 



pessoa do singular, a fim de ser fidedigna à proximidade do envolvimento da autora com os 

participantes e com todo o processo de psicoterapia.  

 
3.1.Apresentação do caso 

Camilla ficou sabendo da pesquisa através de uma nota veiculada em um jornal de 

Porto Alegre, que auxiliou na divulgação do projeto de pesquisa. Disse que, tão logo se 

deparou com esta possibilidade de ser atendida em psicoterapia junto com seu bebê, pensou “É 

isso que eu preciso” e, em seguida, telefonou para o número indicado. Esta intensa motivação 

ficou clara para mim, terapeuta, desde o primeiro contato que, mesmo sendo telefônico, já 

evidenciou uma tamanha necessidade de Camilla de conversar e ser acolhida. Demonstrou 

ansiedade na marcação da entrevista, colocando-se disponível, sem querer escolher ou alterar 

as datas e horários sugeridos. Sua única ênfase era no desejo que fosse o mais rápido possível. 

Essas impressões iniciais sobre sua motivação e carência afetiva mantiveram-se intactas até o 

final do tratamento, pois a paciente compareceu a quase todas as sessões sem se atrasar, 

cancelar ou pedir mudança de horário, mesmo em situações de dificuldades importantes. Ela 

estava sempre lá me esperando, chegando mais cedo ou, quando se atrasava, ligava para 

justificar e avisar que estava a caminho, parecendo não querer correr risco de eu não estar 

esperando por ela. Enfim, ela não queria perder seu espaço para ser ouvida e olhada.  

Inicialmente, foram realizados por mim cinco encontros de avaliação, ao longo de 

quatro semanas. No primeiro dia, apenas propus que conversássemos, procurando abrir espaço 

para Camilla desabafar e se sentir à vontade comigo e com o ambiente. A partir do segundo 

dia, é que foi contratada a sua participação na pesquisa de forma mais oficial, sendo então 

gravadas as entrevistas realizadas já apresentadas no Capítulo II, assim como as sessões de 

psicoterapia que se seguiram. Porém, de igual forma ao primeiro dia, nesses encontros, 

seguimos sempre conversando sobre outros assuntos além das questões contidas nas 

entrevistas, seguindo, primordialmente, as necessidades de Camilla em falar de suas angústias 

e preocupações. Desta forma, não havia tempo planejado para terminar as entrevistas; a 

conversa fluía de maneira mais livre entre perguntas, colocações e desabafos. A intenção era 

preservar um espaço continente para a paciente e seu bebê. Assim, apesar de aqui, por razões 

didáticas, estar identificado o período de avaliação e psicoterapia, não é possível separá-los de 

forma tão marcada, pois obviamente desde o primeiro encontro já acontecia a psicoterapia. 

Um sexto encontro de avaliação foi realizado pelo psicoterapeuta e psiquiatra Luis Carlos 



Prado, supervisor clínico deste estudo. Percebi a necessidade de tal avaliação durante os 

encontros iniciais. 

Em relação aos dados demográficos coletados no primeiro encontro, como já 

assinalado no Capítulo II, Camilla tinha 22 anos na época do atendimento, era dona de casa, e 

sua escolarização era de segundo grau completo. Estava casada há 5 anos com Jorge, que tinha 

50 anos, curso superior, com quem teve quatro filhos: Matias (3 anos), Luísa (2 anos), e Ana 

Paula e João Otávio, gêmeos (11 meses). Antes deste casamento, teve um outro 

relacionamento com Fernando, 28 anos, que durou 2 anos. Logo no início deste namoro, 

engravidou de Ítalo (6 anos) e, então foram morar juntos, mas se separaram antes do bebê 

completar 1 ano. O menino não morava com Camilla, tendo ficado sob os cuidados dos avós 

maternos, que o consideravam como um filho, e pretendiam, inclusive, obter oficialmente a 

sua guarda. 

A procura de atendimento foi, em um primeiro momento, em razão do filho João 

Otávio (também chamado de Jota), que nasceu com uma malformação cardíaca grave, que 

envolvia tantas anormalidades anatômicas e fisiológicas que não correspondia a nenhum 

diagnóstico definido, sendo, portanto, chamada de Cardiopatia Congênita Complexa, como já 

foi dito. Esse quadro clínico implicaria em diversas cirurgias e procedimentos clínicos futuros, 

que envolviam riscos de morte. Ademais, a família tinha que conviver com uma série de 

necessidades especiais, como medicações e cuidados de rotina, o que vinha trazendo 

momentos muito difíceis para Camilla e toda a sua família. Porém, já nos primeiros encontros, 

foi possível perceber que, além do contexto da malformação, Camilla apresentava muitas 

outras angústias relacionadas tanto à precária condição financeira que vivia, como aos 

conflitos com seus próprios pais, o que vinha a agravar ainda mais as dificuldades com Jota.  

Em relação às famílias de origem, Camilla era filha biológica única de seus pais: 

Carmem, 53 anos, funcionária pública e João Otávio, 49 anos, policial aposentado13. O casal 

adotou 2 filhas: Mara, 30 anos e Janice, 38 anos. Seu pai tinha outras 4 filhas fora do 

casamento, a partir de relações de traição. Porém, não foram relatadas muitas informações 

precisas sobre estas filhas, pois essas não eram consideradas da família, no sentido de não 

terem sido reconhecidas oficialmente e, com as quais, ninguém mantinha contato, nem mesmo 

o pai. A avó materna de Camilla, aqui denominada Maria, era uma figura importante na sua 

vida, a quem ela recorria em momentos difíceis e com quem referia uma forte ligação afetiva.  

                                                 
13 As profissões também foram parcialmente alteradas a fim de manter maior sigilo em relação aos participantes, 
embora buscando-se preservar as características básicas da profissão original 



Já, Jorge tinha os pais falecidos e uma irmã de 56 anos, de quem era muito próximo. 

Teve dois casamentos anteriores sendo que, do primeiro, tinha 3 filhos: Lúcio de 25 anos, Luís 

de 20 anos e Roberto de 19 anos, e do segundo, ficou viúvo, e tinha Eduardo, de 6 anos. 

Os escores do Inventário Beck de Depressão indicaram que Camilla estava com uma 

depressão em nível moderada, (Beck=31 pontos). A Entrevista Diagnóstica também apontou 

um quadro depressivo importante, na medida em que Camilla referiu solidão e sentimentos de 

abandono e rejeição (especialmente por parte dos pais), além de desvalia (com seu corpo, nem 

querendo mais se arrumar) e culpa, por não poder dar o que os filhos precisavam, 

especialmente os remédios e as condições adequadas a Jota. Ademais, se via com uma carga 

grande de problemas emocionais e financeiros, os quais não se sentia com condições de 

resolver. Por tudo isso, referiu que, em alguns momentos, nem tinha mais vontade de viver, 

apesar de não planejar nada concretamente. Apresentava também aumento de peso, 

dificuldades de dormir e ansiedade constante. Nesta entrevista diagnóstica, ficou evidente o 

conflito de Camilla em ser mãe, pois parecia que ainda estava precisando muito ser filha. Os 

resultados do Inventário MINI corroboraram a compreensão do quadro clínico, mostrando a 

presença de Episódio Depressivo Maior, além de Transtorno de Ansiedade Generalizada, e 

excluiu os demais transtornos avaliados pelo instrumento. 

Mesmo não sendo a malformação o foco único de sofrimento de Camilla, nem tão 

pouco a experiência materna específica com seu filho Jota, acreditou-se que a psicoterapia 

breve mãe-bebê poderia auxiliá-la na medida em que a sua maternidade vinha, desde o 

primeiro filho, repleta de carências infantis com os próprios genitores. Isso a tornava confusa 

quanto ao seu papel de mãe e filha, o que tinha se agravado com a malformação do filho 

caçula. As questões de depressão e ansiedade pareceram controláveis com as sessões, pois 

entre os primeiros encontros, a paciente já se dizia mais contida e segura, o que permitiu-nos 

pensar que a freqüência de uma sessão semanal poderia abarcar, pelo menos inicialmente, as 

necessidades de Camilla. Além disso, a aliança terapêutica foi claramente estabelecida e a 

paciente se mostrou vinculada a mim de forma próxima e esperançosa, o que também falava a 

favor da indicação deste tipo de psicoterapia.  

A avaliação totalizou seis encontros, sendo cinco comigo e um de avaliação 

psiquiátrica, dezessete sessões de psicoterapia e um encontro pós-psicoterapia. Participaram 

destes basicamente Camilla e Jota, sendo que a mãe esteve presente em todos e Jota em 16 

(faltou 6 por motivos de saúde - hospitalização ou proteção). Participaram também das 

sessões: Matias (5 sessões), Carmem (2 sessões), Jorge (2 sessões), Luísa (2 sessões), e Ana 



Paula, irmã gêmea (1 sessão). Apesar do pai ter sido convidado a participar de todo o 

tratamento, isso não se tornou viável pela sua indisponibilidade profissional, tendo estado, por 

isso, apenas em duas sessões. Como já referido, o encontro pós-psicoterapia foi realizado por 

um colega também psicoterapeuta. Neste, os escores do Inventário Beck de Depressão 

indicaram ausência de depressão (Beck=11 pontos).  

 

3.2.Breve histórico do caso 

Durante sua infância e adolescência, Camilla estudou em escolas particulares, 

freqüentou curso de línguas e não passou maiores necessidades, como alimentação, moradia e 

saúde, tendo inclusive acesso a plano privado de saúde. Isto tudo graças a renda de seus pais, 

mãe, funcionária pública e pai, policial aposentado. Porém, do ponto de vista de convivência 

familiar, ela referiu que o clima sempre foi caótico, o pai bebia e batia na mãe, a mãe aceitava 

e ficava submissa, o que a obrigou a assistir e até participar de cenas de violência muito sérias. 

Camilla contou que, inclusive, deu um tiro no braço do pai e, embora não tenha acertado, disse 

que foi intencional e serviu para se defender em uma situação em que ele ameaçou matá-la 

com agressões físicas. Ela já tinha levado uma facada dele quando tentou defender sua mãe 

numa briga do casal. Ademais, segundo ela, o pai era viciado também em jogos de azar onde, 

por vezes, perdia todo o seu salário em apenas algumas horas, o que fazia com que a mãe 

fosse, geralmente, a principal provedora do lar. Esta também freqüentava casas de jogos, mas 

Camilla disse que, pelo menos, ela pagava as contas e mantinha a casa. Apesar do casal se 

dizer separado, morando cada um numa casa, eles dividiam o mesmo pátio, casa de praia, 

contas, rancho, etc. Essa indefinição também apareceu, segundo a paciente, em situações que 

eles ostentavam o que não tinham, o que a incomodava muito. Ela disse preferir uma vida 

mesmo que difícil, mas definida, sem momentos falsos, de festas, compras, e confusão na 

situação conjugal dos pais. 

Assim, Camilla sempre teve muitos conflitos em casa, especialmente com o pai. Já 

com a mãe, disse que tinha raiva e mágoa por ela não dar um fim nessa situação com seu pai e, 

assim, proporcionar um ambiente mais tranqüilo para ela viver. Contou que, aos 16 anos, 

quando engravidou de Fernando, seu pai questionou sua mãe sobre quem iria escolher, ele ou 

a filha, pois não iria ficar no mesmo lugar que ela. E, segundo Camilla, a mãe o escolheu, o 

que a fez ir então morar com o seu companheiro. Contou que, depois de 30 dias, seu pai veio 

buscar o casal para morar numa peça no pátio da família e eles aceitaram. De qualquer modo, 

sua mágoa foi grande em razão deste episódio, especialmente com a sua mãe, pois “Dele eu já tô 



acostumada”. A diferença de idade entre ela e seu segundo e atual marido, Jorge, foi outro 

motivo de discórdia entre ela e seu pais, que não aceitavam a situação. Isso provocou um 

considerável distanciamento entre ela e sua mãe, o que era uma das grandes queixas de 

Camilla no momento das entrevistas de avaliação. Ela sofria muito pela falta da mãe e referiu 

que esta não se preocupava com ela e nem lhe dava atenção. 

Sobre sua vida de relacionamentos amorosos, Camilla disse que nunca aproveitou 

muito, no sentido de se divertir. Que teve só relacionamentos sérios, primeiro com Fernando, 

com que namorou pouco tempo e, logo casou, devido à gravidez. E, depois com Jorge, que 

conheceu ainda casada com Fernando, mas quando o casamento estava em crise. Logo se 

separou e já começou a namorar Jorge, indo morar com ele na segunda semana de 

relacionamento. Justificou esta atitude intempestiva com o fato de não se sentir bem em ficar 

na casa da sua mãe se estivesse separada, pois isso abriria espaço para críticas “Não queria 

escutar uma ladainha do tamanho do mundo. Porque eu não ia ter onde morar, se eu me separasse”. Além 

disso, disse que, ao saber que ele tinha curso superior, imaginou que teria uma vida mais 

estruturada e com o conforto material que desejava, que ele iria cuidar dela “Coisa de criança, de 

adolescente. Achei que minha vida ia mudar completamente”. Diz que sempre buscou isso, mesmo 

quando só “ficava” com alguém, pensava em casamento, em uma família, se o homem poderia 

assumir ela, etc. Neste sentido, Camilla parecia ter estado, desde sempre, a procura de um eixo 

organizador e estruturante na sua vida. Mas não foi isso que ela encontrou em Jorge, pelo 

menos parcialmente. Com relação à sua condição econômica familiar, a situação era precária e 

isso vinha abalando consideravelmente a estrutura da família como um todo. Houve uma 

importante perda no padrão de vida da família. Ao longo dos anos, o marido, com curso 

superior, trabalhava e, apesar de uma clientela não tão grande, mantinha a família, com casa e 

2 carros. Aos poucos, as dificuldades começaram a aparecer e isso se refletia, por exemplo, na 

inadimplência da mensalidade do órgão profissional que permitia o exercício da sua profissão. 

Contudo, as restrições que tradicionalmente existiam ainda não comprometiam tão 

diretamente a rotina familiar. No entanto, situações de doenças graves modificaram essa 

situação. A segunda filha do casal, Luísa, de 2 anos, teve meningite logo após seu nascimento 

e ficou 14 dias internada em UTI particular, o que exigiu a venda do primeiro carro para pagar 

as despesas do hospital. Em seguida, um mês depois do nascimento desta mesma filha, 

Camilla apresentou um quadro de trombose cerebral e ficou também internada por 20 dias, 

parte dos quais em uma UTI. Embora, inicialmente, possuía plano de saúde privado (IPE), por 

ainda ser dependente de seu pai, durante o tratamento hospitalar, completou 22 anos e perdeu 



a cobertura do plano. A opção de manter o tratamento com a mesma equipe de profissionais, 

demandou pagamento de honorários e do hospital. O segundo carro, então, foi vendido e a 

família mudou-se para uma casa menor. Por outro lado, Jorge não conseguiu atualizar seus 

atrasos com seu órgão profissional, tendo que mudar de profissão, passando a trabalhar com 

vendas, as quais não vinham sendo bem sucedidas, o que agravava ainda mais a situação 

econômica da família. Havia restrições alimentares, freqüentes cortes de luz, falta de gás e 

atrasos no aluguel, além das medicações de João Otávio que, em geral, estavam incompletas. 

Essa falta de dinheiro e suas implicações constituíam, segundo Camilla, a sua principal 

preocupação “Hoje em dia, isso é pior que a doença dele, pois se ainda tivesse dinheiro, comprava as 

coisinhas dele”. 

Especificamente em relação a esta última gravidez, esta não havia sido planejada e 

aconteceu quando Camilla, em função da trombose cerebral, não estava podendo usar 

contraceptivo oral e não se protegeu com outro método. Quando soube que estava grávida, 

ficou muito nervosa, tanto pela sua saúde, que ainda não estava totalmente recuperada, como 

pela situação financeira. Nervosismo este que se intensificou diante da notícia de que se 

tratavam de gêmeos “Já sabia que tava grávida, sentia ‘mãe sempre sente né’, mas não que eram dois”. 

Disse que Jorge recebeu bem mais calmamente a notícia, dizendo que agora só lhes restava 

enfrentar e tocar pra frente. Ademais, Camilla teve hepatite durante a gravidez, intensificando 

as dificuldades. Diante dessas intercorrências médicas e de uma gravidez gemelar, mais ainda 

fazia-se necessário um pré-natal cuidadoso, o que não aconteceu, segundo a mãe, por 

incompetência médica e dificuldades de acesso à saúde. Apesar de nesta época, ter voltado a 

pagar o plano de saúde, conta que não conseguiu atendimento adequado. Além disso, não 

procurou os serviços especializados, pois teria que se internar na época do seu aniversário e 

durante o Natal para fazer os exames. Segundo ela, preferia estar em casa, o que já, desde 

então, mostrava uma postura mais imatura da sua parte.   

A respeito da malformação de Jota, Camilla tomou conhecimento da possibilidade de 

uma pequena malformação uma semana antes do parto, quando fez uma ultra-sonografia de 

urgência. Porém, essa informação era longe da real dimensão da patologia do bebê “Achei que 

era um probleminha só”. Os bebês nasceram com 32 semanas, de parto cesariana, pois a mãe não 

tinha dilatação suficiente, sendo que Jota nasceu 2 minutos depois da irmã Ana Paula. O 

menino pesou 1.600 gramas, e logo foi transferido para a UTI por sua insuficiência 

respiratória e baixo peso. Na hora do parto, ela só o viu muito rápido e achou muito magrinho. 

O encontro mesmo com o filho só aconteceu 7 horas depois do seu nascimento, na incubadora 



“Achei ele tão bonitinho, o rostinho era bem assim perfeitinho - só que pequenininho, mas já fiquei 

indagando...”. Ela disse já ter percebido que algo não estava bem, por se deparar com tantos 

aparelhos, respirador, caninhos, sondas e por estar em uma unidade diferente da filha. 

Impressionou-se, também, com a sola do pezinho dele que estava em carne viva, pois, 

conforme ela, ainda não havia se formado completamente. Ainda assim, teve que segurar sua 

angústia até o outro dia, quando teve então a explicação do cardiologista sobre a situação 

clínica de Jota e a extensão real da cardiopatia “Aí bateu o desespero... ah, eu fiquei chocada, fiquei 

apavorada. Aí logo eu liguei para a minha mãe já”. 
Foi neste momento, que soube que se tratava de uma Cardiopatia Congênita Complexa, 

que implicava em um risco importante de morte, necessitando constantes e rigorosos cuidados. 

Soube, também, que o filho iria precisar de várias cirurgias, que aconteceriam até seus 8 anos 

de idade, conforme a necessidade e o crescimento dele. Ademais, a mãe teve que se deparar 

com as restrições de vida do filho, pois as múltiplas malformações do coração de Jota 

acarretariam uma insuficiência respiratória importante, restrição de crescimento e inibições 

motoras, as quais seriam parcialmente superadas a cada cirurgia realizada, caso estas tivessem 

sucesso.  

  
3.3.Temas da constelação da maternidade ao longo da psicoterapia 

 
3.3.1.Vida e crescimento 

A definição original de Stern (1997), para este tema, refere-se à questão da mãe se 

sentir capaz de manter o bebê vivo depois do nascimento, propiciar a continuidade de seu 

desenvolvimento e crescimento físico. No presente estudo, este tema foi ampliado englobando 

além dos aspectos relacionados ao desenvolvimento físico, aqueles associados ao 

desenvolvimento psíquico do bebê, além das representações maternas sobre ambos. Ou seja, 

como a mãe representa o bebê, física e psiquicamente, e como se vê competente ou não de 

promover as evoluções do bebê, no contexto de malformação.  

Em relação ao tema vida e crescimento, no primeiro encontro de avaliação (Camilla e 

Jota)14, Camilla pareceu, em alguns momentos, tentar negar as dificuldades e limitações de 

Jota, quando salientou sua esperteza em relação à irmã gêmea, que não apresentava 

malformação, e também quando normalizou a sua restrição de crescimento, que era 

diretamente relacionada à sua condição cardíaca “Mas assim, ele tá bem. Tá bem ativo, só esse 
                                                 
14 Entre parênteses estão as pessoas presentes nos encontros de avaliação e sessões de psicoterapia. Este formato 
segue sistematizado ao longo de toda a apresentação dos resultados, a fim de facilitar a leitura e compreensão do 
material. 



probleminha dele que ele não cresce né. Isso é normal né, de criança mesmo. Mas ele tá bem. Ele é bem mais 

esperto do que a irmã dele, que é maior que ele... ele conversa com a gente em casa, pega o mama sozinho. Ele 

dança, a gente canta, ele dança. Ele é bem mais esperto. Ela só ri”. 

No entanto se, por um lado, isso poderia significar um movimento de negação, por 

outro, talvez fosse uma capacidade de ver potencialidades no filho. Camilla acreditava, por 

exemplo, que Jota iria ser mais maduro do que os meninos da sua idade e, por isso, era o 

escolhido dela e do marido para ajudar nas responsabilidades quando fosse mais velho.  
Camilla: Eu acho que, quando ele crescer, ele vai tá sempre à frente da idadezinha dele. Ele tem um 
jeitinho assim, de mais velhinho.  
Terapeuta: Tu diz de mais maduro? 
Camilla: É. Eu sempre acho assim. Às vezes, a gente fica brincando, o meu marido diz: esse aqui vai 
ajudar o pai. Porque o meu outro gurizinho é muito terrível. 

 
Mais uma vez, Jota foi comparado a um irmão, saindo em vantagem no 

desenvolvimento, parecendo, por vezes, uma visão compensatória pela malformação. Essa 

afirmação talvez faça mais sentido se pensarmos que, logo após este momento em que Camilla 

falava da maturidade de Jota, ela disse que acreditava que essa iria se constituir em cima do 

sofrimento futuro dele, quando se visse diferente das outras crianças. Falou disso 

demonstrando a dor que tinha em relação à restrição de seu desenvolvimento e ao quanto esta 

poderia afetar psiquicamente o filho. Assim, mostrou o seu desejo de que ele superasse essas 

dificuldades e pudesse até revertê-las em algo benéfico. 
Camilla: Que nem a doutora disse para sempre explicar, abrir as coisas para ele da doença dele. 
Porque ele não vai poder, assim correr, pegar muito sol, ele é alérgico a plástico, todas essas coisinhas. 
Porque a gente tem que explicar para ele porque, não dá para dizer não, tu não vai... ele vai ter que 
entender, então com iss,o então eu acho que ele vai ser mais maduro, eu espero né. Eu fico preocupada, 
por exemplo, chega na época de aniversário deles, agora não dou bola. Mas com 3, 4 anos, eu vou fazer 
uma festinha, ele não vai poder tá brincando com as crianças de pega pega, essas coisas, porque ele 
não pode correr. Então ele vai ter que entender, eu acho né, que ele vai entender aquilo, eu não posso. 
Vai ser calmo até por causa disso... no caso, todos os irmãos dele vão tá brincando, numa festa... aí ele 
vai ter que ficar lá, claro que ele vai brincar né, mas não vai poder certas coisas. 

 
Nessa hora, Jota, que já estava resmungando, começou a chorar mais forte, o que me 

fez incluí-lo mais ativamente na conversa, decodificando o possível significado do seu choro 

“<15Né Jota, esse é um assunto difícil né? Que eu vou ter que enfrentar né? Tanta coisa que eu vou ter que 

enfrentar? Eu sou pequeno, tenho tanta coisa para fazer>”. 

Seguido a esta intervenção, a mãe conseguiu mostrar o que talvez fosse difícil para ela 

enfrentar, frente ao que se sentia pequena para suportar. Revelou que era muito difícil, para 

ela, ver o filho com essas dificuldades e que, quando podia esconder dos outros, o fazia. Ver 

                                                 
15 As verbalizações nas quais constam este sinal (<) foram dirigidas a Jota e foram feitas tanto por mim como 
pela mãe. 
 



as pessoas com pena dele lhe fazia mal, o que evitava não falando da malformação, deixando 

que acreditassem que esta não existia.  
Camilla: Que as pessoas né também, por exemplo, que nem agora uma senhora agora no ônibus, ficou 
olhando para ele. E ele com aqueles olhos. E as pessoas ficam achando que ele tem seis, sete meses, que 
é bebezinho né. E aí ele ficou olhando, ele pega as pessoas, pega os óculos das pessoas no ônibus... 
assim normal né. E aí as pessoas: ah como ele é espertinho. Porque elas acham que ele tem menos 
idade. E eu fico bem quieta, nem falo, senão ficam perguntando, eu não gosto... ele é bem magrinho, 
agora tá com 5200 gramas. Não precisa tá falando. Não dá pra gente tá falando... ai porque coitadinho, 
pobrezinho, que pecado. Ah, não sei o quê. Eu não gosto. Porque acham que já vai morrer no outro dia. 
 

Na seqüência, minha verbalização buscou integrar os dois aspectos, as dificuldades e 

os possíveis potenciais de Jota, abrindo espaço para a sua coexistência, objetivando, também, 

que ela necessitasse menos se utilizar de mecanismos e afetos compensatórios “É, acho que te dá 

uma agonia, porque nessas horas, as pessoas só vêem um lado. E não do que a gente tá falando aqui, que ele 

pode ter, de potencial, do olhar profundo que ele tem, das capacidades que ele tem. Que todos nós temos 

capacidades e dificuldades”. Ao que Camilla respondeu, mostrando que, por enquanto para ela, só 

havia lugar para a parcialidade e que precisava seguir negando as dificuldades, talvez para 

manter seu investimento no bebê “Eu, para mim, tirando ele ser magrinho. Ele é normal, não tem nada 

assim. Fizeram todos os exames nele, é normal”. 

No segundo encontro de avaliação (Camilla e Jota), realizado ainda na mesma semana, 

três dias depois, Camilla chegou trazendo um presente pra mim: esculturas feitas por ela 

mesma, dois padres cantores feitos em gesso. Após eu valorizar o gesto, dizendo “É uma grande 

coisa, a gente sabe o valor que tem, né Camilla, essas coisas, não é só o presente. <É todo um valor, né Jota>”, 
a mãe valorizou o filho, contando que, no caminho de vinda para a entrevista, ele estava muito 

esperto aos acontecimentos da rua, que estava atento, querendo participar de tudo “Ele se 

esticava todo, pra olhar por causa do luminoso, querendo olhar o que tava acontecendo”. 

Neste encontro, ao contar sobre os momentos do pós-parto, falou da situação difícil na 

qual encontrou seu filho, e do quanto se sentiu desestruturada ao vê-lo doente e ao saber da 

dimensão de sua malformação. A crença na vida e no crescimento do bebê ficou 

completamente abalada “Ele tava com um óculos, um monte de coisa para respirar... na UTI... com sonda, 

bem magrinho. A sola do pé dele era tipo carne viva... e no outro dia, o cardiologista me chamou e me explicou 

direitinho. Aí bateu o desespero né”. 

No momento em que saiu do hospital, Camilla disse que, mesmo que o medo tivesse 

um pouco atenuado, restou ainda uma frustração misturada com preocupação de não poder 

levar os bebês consigo. Disse que até já sabia, pois fez uma ecografia antes do parto e sabia 

que, só pelo peso (prematuridade), os gêmeos já não poderiam ir para casa, mas igualmente 

teve esperança “Eu sabia que eles não iam, que iam ficar na UTI e tudo mais. E eu, naquela ilusão, levei as 



bolsinhas, levei roupa. Que era o meu sonho eles nascerem e ficarem comigo no quarto, os dois. Todo aquele 

trabalhão. Tu levantar, trocar fralda e coisa, né? Pra mim, ia ser assim. Eu tinha uma esperança que fosse assim 

né?”. Diante dessa verbalização, reforcei a importância de seu constante investimento em Jota 

e de sua esperança na melhora dele “Mas é que as coisas são tão difíceis que a gente se apega a 

esperança né? E se não se apegar né? Fica difícil...”. 

Depois, falou da sua angústia diária de visitas, que rezava todo o tempo para Jota 

melhorar e que ficava desolada ao ver quando ele não evoluía “Ele ficou com 840 gramas!... Eu 

fiquei chocada”, e que nesses momentos, não via possibilidades de se desligar dali, pois sentia 

que, a qualquer hora, ele podia não estar mais vivo “Podia chegar no outro dia e ele não estar mais 

lá”. Camilla mostrou que sentiu muito medo de que ele morresse e, inclusive, uma sensação de 

que isso ia acontecer “Nem sei explicar a sensação, que é... falando bem a verdade, que já ia morrer”.  

Ficou claro o sentimento de impotência da mãe que, frente à situação do filho, 

especialmente em momentos em que o via pior, quando, então, se desesperava, sem saber o 

que fazer “Aí eu comecei a chorar, chorar, porque a gente não via mais esperança, a única coisa que podia 

fazer era rezar. A gente rezava, rezava”. 

O sentimento de satisfação inundou a fala de Camilla quando contou que Jota começou 

a reagir, ressuscitando, com isso, sua esperança na sobrevivência do filho, isto é, na 

possibilidade de vida e crescimento “Ele começou a engordar, 900 gramas, 980 gramas, e a gente ficava 

faceira... ia um dia 980 gramas, outro já com 1000 gramas”. E chegou a atribuir sua evolução às rezas 

da família, o que denota sua crença de que pode fazer algo pelo filho “De repente, até foi isso, ou 

sei lá o que, mas passou uns três dias, e começou a engordar”. 

Neste segundo encontro, ao falar sobre o desenvolvimento físico de Jota, a mãe 

enfatizou que, além das implicações da própria malformação, Jota tinha outros problemas, 

como alergias, e que tudo isso requeria cuidados especiais: medicações diversas para o 

coração, alimentação especial para compensar a restrição de crescimento, além de roupas e 

brinquedos hipoalérgicos. Ela demonstrou frustração ao não poder prover com facilidade o 

filho com esses recursos, em função de sua situação financeira. Disse que, por vezes, 

conseguia comprar alguns itens, outras vezes, faltava, e que fazia constantemente arranjos 

alternativos “É da fralda, ele tem alergia. E a fralda que não é alérgica é cara... mais de 50 reais o pacote. O 

leite que ele tem que tomar é 44 reais, é muito caro... eu dou o leite normal, às vezes coloco aveia, aí uma vez 

por dia, dou com chocolate”.  

Mais uma vez, assim como no primeiro encontro, percebeu-se uma tentativa de 

Camilla em amenizar a malformação do filho, tornando esta normal, demonstrando, com isso, 

o quanto era difícil para ela viver nesse contexto “Para mim, ele tá normal, que nem uma criança de 



ano, da idade dele, só que ele é menor, né? Ele não faz certas coisas, pois não tem como fazer. Ele é muito 

magrinho, as perninhas dele para ele poder engatinhar, sentar, a coluninha dele, acho que é só por isso, porque 

ele é um nenê, mas assim, o jeitinho dele, ele conversa com a gente, come comidinha, tudo. É normal”.  
Novamente, ressaltou a esperteza do filho diante da sua irmã gêmea, como fez no 

encontro passado, querendo salientar que seu desenvolvimento corria paralelo com a 

malformação e não totalmente atrelado “A irmã dele é não sei quantos quilos maior que ele e só fica 

rindo... ele não, conversa, pega as coisas, brinca, se vira na cama”, dando maior crédito a essas 

aquisições. 

Ver indícios de que o filho estava crescendo deixava claramente Camilla muito 

satisfeita, por exemplo, nesse encontro disse: “Agora já não tá mais dando para dormirem no mesmo 

berço [Risos]”, dando a entender que isso significava um rápido desenvolvimento. 

No terceiro encontro ainda de avaliação (Camilla e Jota), realizado na semana seguinte, 

o tema vida e crescimento praticamente não apareceu, pois Camilla estava mais preocupada 

em falar sobre sua filha Ana Paula, a irmã gêmea de Jota, que estava bem doente. No entanto, 

no único trecho que ela fez referência à vida e ao crescimento do filho, mostrou o quanto isto 

ocupava tanto a sua mente que acabava faltando espaço para as outras preocupações “A gente 

acabou descuidando dela por causa dele, né?”. Esse peso, que Jota ocupava na sua mente, ficou ainda 

mais claro, pois na seqüência interacional que seguiu esta verbalização, a mãe se mostrou 

irritada com ele: 
Camilla: <Não joga Jota! Tá caindo aí, oh!> 
Terapeuta: <Sabe o que é, mamãe? Eu jogo pra ver se tem alguém que vai trazer pra mim!>  
Camilla: <Tu não quer ficar sentado, então não chora.>  

 
O quarto encontro de avaliação (Camilla e Jota) também aconteceu no intervalo de 

uma semana, de acordo com o combinado. Era notável que Camilla nunca desmarcava as 

sessões, além de chegar sempre no horário, o que revelava sua alta motivação. Neste encontro, 

o tema vida e crescimento ficou evidente em alguns momentos. O primeiro deles, assim como 

no encontro anterior, mostrou que a vida e o crescimento de Jota afetavam todos os filhos que, 

por vezes, eram cobrados ou perdiam espaço por isso. Camilla contou que a filha menor 

colocou fora os remédios de Jota “Ah, eu tive vontade de esgoelar ela! E justamente os mais caros, né? 

Que é a ranitidina”. 

Essa preocupação foi sempre uma constante na cabeça de Camilla, que se sentia muito 

mal por não poder prover o filho com tudo que ele precisava para se desenvolver melhor, 

especialmente, os remédios. Chegou a dizer que isso era pior que a própria doença, 

provavelmente, porque lhe gerava muita culpa “Que eu acho que, se a gente tivesse dinheiro e ele 



tivesse doente não seria... tão duro quanto tá sendo, né? Claro, eu acho que até é separado as coisas, né? No 

momento que ele tá no hospital, ele tá lá, tá na UTI... é um momento, né? E o momento de comprar os remédios é 

outro... as duas coisas são diferentes, né? Hoje, por exemplo, eu não tô preocupada com a saúde dele... porque a 

gente vê que ele tá bem, que ele come tudo normal. Então, não tá assim, ruinzinho, né? Como ele tava... mas hoje 

assim, é mais a questão assim, que eu tenho medo que ele fique doente por não tomar o remédio e porque eu não 

posso comprar e o SUS não dá”. 

Em seguida, Jota chorou e a mãe disse irritadamente como se mostrasse seu 

nervosismo pela situação que estava recém falando: “<O quê que é chato! Tu tá muito chato! Tu tá 

muito chato! Não dá pra ficar contigo no colo, tu é muito chato! Viu! Vou falar pra tia!>”. 
Nesse encontro de avaliação, assim como já havia aparecido no primeiro, Camilla 

destacou as qualidades e potenciais do filho que, para ela, por vezes, até superavam dos 

demais filhos “Ah, ele é muito alegre, né? Ele adora o carrinho, as coisas... adora cosquinhas. E ele é muito 

esperto assim, né? Como eu já tinha falado antes. Ele é bem mais esperto que os outros, que os outros na mesma 

fase, né? Mesmo não caminhando, não engatinhando, não sentando, mas ele é bem... procura tentar fazer as 

coisas. Ele tenta sentar, ele tenta se por em pé. A gente vê que ele tem força de vontade”. Essa esperança na 

sua melhora, no seu crescimento, enfim, uma idéia de que tudo iria ficar bem, apareceu em 

seguida quando a mãe disse que gostava de alimentar o filho, pois lhe parecia que estava lhe 

fazendo crescer “Gosto de dar comidinha pra ele. Que eu acho que ele... não sei, parece que ele comendo, 

que ele vai melhorar assim”. 

Ela relatou ainda que, nos momentos em que via a vida de Jota ameaçada ou o 

sofrimento dele por não se sentir bem, eram os piores para ela, especialmente pela impotência 

que sentia “Quando eu vejo que ele tá chorando por dor... fico triste assim, me sinto impotente. Porque eu não 

posso fazer nada, né? Só dar o remédio e esperar”. Estas preocupações também aparecem na fala 

seguinte, que reflete a sua rotina diária. 
Terapeuta: Tem alguns momentos que tu se sente mais preocupada com ele, Camilla?  
Camilla: Ahã. Vários. Com ele, vários. Ele já sente uma coisinha e aí eu já vou lá e já procuro saber, 
será que eu dei remédio na hora certa, será que eu... assim, né? 
Terapeuta: Ahã, se tu vê que ele tá com alguma dor? É nos momentos que tu se sente mais preocupada?  
Camilla: É, às vezes ele não tá com dor, mas ele fica roxo, né? Aí a gente mais ou menos já sabe, né? 
Daí eu vou lá, olho se eu dei o remédio direitinho, se não passou da hora, se não tá na hora de dar 
outro. Que é muito remédio, né?  
 
Na semana seguinte, tivemos o quinto e último encontro de avaliação (Camilla e Jota) 

e, neste, o tema vida e crescimento quase não apareceu explicitamente, embora tenha estado 

presente como um pano de fundo, pois Camilla falou das providências que estava tomando 

para conseguir benefícios para Jota. Referiu extrema preocupação pelo fato de que Jota estava 

sem todos os seus remédios, o que a deixava muito nervosa “Tá com dois remédios, que eu consegui 



comprar, né? Agora a vó me deu dez reais e eu comprei um, né? Eu fui lá fazer a unha dela lá... aí eu fui e 

comprei o remédio da pressão. Agora faltam quatro”. 

E, ao contar da festinha de aniversário do irmão de Jota, referiu com orgulho que ele 

estava bem ativo querendo sair do seu colo para aproveitar, esforçando-se para crescer: 
Camilla: Ele tava assim, e tal. Aí depois chegou lá na festinha, os balões, as crianças tudo ele olhando... 
e querendo se mexer e sair do meu colo...  
Terapeuta: Viu! Eu tô querendo me mexer! <Que nem a minha mãe! Tá bom, cara!> 
Camilla: Ele já fica com a boca toda roxa, ele faz um esforço.  

 
Passada a fase dos encontros de avaliação, pensei ser necessária uma avaliação 

psiquiátrica em razão das características depressivas de Camilla, e também de sua história 

muito difícil de vida. Esta foi marcada para a semana seguinte com o supervisor clínico deste 

estudo, Luis Carlos Prado, que é psicoterapeuta e psiquiatra. Ele solicitou a minha presença e 

também de toda a família de Camilla. Esta foi realizada no consultório particular dele16 e 

contou com a presença de Camilla, Jorge e os quatro filhos do casal. Além de conhecer a 

família, questionando aspectos da rotina e organização deles, Prado questionou também sobre 

o contexto de malformação. Apontou para eles sua impressão de que Camilla ficava dividida 

entre sua família de origem e a que constituiu, pois tudo tinha sido muito rápido na vida dela e, 

às vezes, parecia ainda estar em transição, ao que ela concordou parecendo se sentir 

compreendida. Outro ponto trabalhado foi com relação à necessidade do marido ajudá-la mais, 

tanto com relação aos cuidados com Jota, como também apoiando mais ela na aproximação 

com seus próprios pais. Percebeu-se, nesta ocasião, que Jorge incitava ainda mais os conflitos 

de Camilla com seus pais, o que foi apontado por Prado. Falou-se bastante sobre o impacto da 

malformação de Jota no meio de todas as dificuldades que já estavam sendo vividas pela 

família, ao que ambos concordaram e se emocionaram, parecendo sentirem-se acolhidos. 

Neste momento, Prado prescreveu uma dosagem baixa de antidepressivo, acreditando que iria 

ajudá-la a enfrentar tantas dificuldades e a superar melhor esta fase de transição. No entanto, 

passadas cinco semanas, Camilla reclamou não estar se sentindo bem com a medicação e, 

devido ao seu quadro de saúde complicada (histórico de trombose cerebral, como já referido), 

pensamos ser melhor suspender a medicação. 

A primeira sessão de psicoterapia (Camilla e Jota) foi marcada para duas semanas 

depois, em razão do recesso de Natal e Ano Novo. O tema vida e crescimento apareceu já no 

início. Camilla começou contando sobre um dia da semana anterior, em que Jota teve que 

passar a noite no hospital por conta de um quadro de febre que, mesmo sendo apenas pelo 

                                                 
16 Por esta razão, não constam registros em áudio e vídeo deste encontro. 



nascimento de um dente, preocupou-lhe muito em razão de suas delicadas condições de saúde. 

A mãe ficou evidenciando o bom humor do filho durante a hospitalização, a sua esperteza, 

além do orgulho que sentiu pelos dentes estarem nascendo, como mostrando que Jota estava 

crescendo, e vencendo obstáculos.  
Camilla: É tava inchado, já tá apontando ali em baixo!  
Terapeuta: <Tu vai ter dente já, um grandão?> 
Camilla: Acho que é dois que tá saindo... ah! Ele bota tudo na boca, e fica mordendo a irmã dele. Ele é 
esperto, ele não se morde! [Risos]... Ele fez uma folia lá na UTI. 
Terapeuta: É? 
Camilla: Brincou, dava risada e aí arrancava aquilo tudo e vinha a enfermeira botar de novo. 

 
A segunda sessão de psicoterapia (Camilla) ocorreu na semana seguinte. Neste dia 

estava chovendo, e a mãe achou melhor preservar Jota para que não fosse exposto a baixar sua 

imunidade. Logo, já explicou suas razões para tal cuidado; na consulta médica que tinham tido 

naquela semana, foi comunicado que Jota teria que fazer um cateterismo antes da próxima 

cirurgia, a qual ocorreria em seguida, tão logo ele alcançasse melhores condições físicas para 

suportar. Camilla estava ansiosa, pois gostaria que o procedimento fosse realizado pelo IPE e 

não pelo SUS, devido à urgência sinalizada pelo médico. Por não ter dinheiro para quitar as 

dívidas com o convênio, a mãe se mostrou preocupada com o bem estar do filho, pelas 

conseqüências da demora imposta pelo sistema público de saúde. Foi clara a presença do tema 

vida e crescimento, através da sua constante dúvida se ia conseguir manter o filho vivo e bem. 
Camilla: Pelo IPE... seria logo, né? Que aí não atrasaria a cirurgia, né? Porque o doutor, que fez a eco 
nele, disse que já tava passando do tempo. Que inchando pode estourar, né?  
Terapeuta: E se estourar o quê que acontece? 
Camilla: Ah, ele tem um infarto. E... tem que esperar... vai ter que esperar. Eles queriam que eu fizesse 
pelo IPE, mas eu não posso. 

 
Mais adiante, ao explicar detalhadamente a gravidade da malformação do filho, 

Camilla mostrou, enfaticamente, que vivia constantemente sob uma ameaça de que ele tivesse 

uma crise aguda ou até que não sobrevivesse.  
Camilla: Aí a doutora disse que o coração dele só funciona de um lado, porque ele é igual dos dois 
lados. Né? Então ele só funciona de um lado! É como se a outra parte não tivesse... então isso é muito 
perigoso. Porque o coraçãozinho dele é... pequenininho... fraquinho... aí eu expliquei pra ela que o 
doutor disse que... tava passando do tempo de fazer outra cirurgia que... os grampos lá podem 
estourar... por causa do fluxo do sangue, ele já tá muito grande, né? Ele colocou quando tinha sete 
meses, ele tinha três quilos e pouco. Agora ele tá com seis quilos, com um ano. E agora aqueles 
grampos não agüentam!... Que aqueles grampos acompanham o fluxo de sangue... se tá muito grande 
pode estourar! E ele pode ter um enfarte da parede lateral do miocárdio.  

 
No final da sessão, a mãe contou um sonho que teve há alguns anos com morte, 

primeiro dela e conseqüentemente dos filhos mais velhos, pois assim não ficariam sozinhos. 

Jota nem era nascido naquela época. Porém, o sonho, apesar de antigo, pareceu mostrar um 

sentimento atual daquele momento que, agora era revivido intensamente com Jota, pois ao 



perguntar-lhe o que ela pensava daquele sonho, disse que achava que tinha que cuidar ainda 

mais dos filhos, pelo medo de perdê-los. O medo da cirurgia e da perda de Jota que se 

impunha permanentemente, em razão de suas condições de saúde, estava claro nessa 

associação de Camilla. 
Terapeuta: Tu tens medo? De perder eles? 
Camilla: Qualquer um deles!  
Terapeuta: Pois é... e também acho que não é à toa que nós estamos falando disso hoje, né? Que nós 
tava falando da cirurgia do Jota. E do medo que também te passa... agora é outra história, né? Por 
causa disso... 
Camilla: Agora... agora eu tô mais calma. Porque, nas primeiras vezes que a doutora me explicou 
assim, que ele tinha um problema muito grande no coração, que uma cirurgia só não ia adiantar, eu 
não dormia mais! 
 
No início da terceira sessão (Camilla e Jota), que ocorreu na semana seguinte, o tema 

vida e crescimento apareceu quando Camilla comentou orgulhosa sobre o crescimento de Jota.  
Camilla: A roupa não serviu! Eu fui botar e fica abrindo! Os sapatos também... ele tá crescendo... tá 
grande mesmo! 
Terapeuta: <Alguém tá crescendo, Camilla!>  
Camilla: [Risos] É, ele tá! A roupa já não serve mais!... Servia! Ficava até grandezinha! Agora eu fui 
botar e ficou assim... Não serve mais!  

 
 Nesta sessão, me trouxe as fotografias do aniversário de 1 ano de Jota e Ana Paula, 

ocorrido há um mês. Estas recém tinham ficado prontas e Camilla estava bastante empolgada, 

mostrando e identificando toda a família e amigos presentes, além de destacar o quanto o filho 

estava feliz e crescido. Me senti incluída na vida de Camilla, sentia seu desejo de que eu 

compartilhasse com ela todos os momentos, especialmente, uma data como essa. Salientei a 

importância dessa comemoração de 1 ano de vida de Jota, a qual refletia sua dedicação e a 

força dele de viver. Como já previamente combinado com ela, esta era minha última sessão 

antes das férias e aproveitei para reforçar que, esse tempo (2 semanas) em que não nos 

veríamos, ela deveria contar com aquela alegria e força que estavam evidentes nas fotos e que, 

se precisasse, poderia me telefonar.  

A quarta sessão (Camilla e Jota) ocorreu somente duas semanas após a última, em 

razão de eu ter tirado férias. Camilla, logo no início, apontou o tema vida e crescimento, 

quando mostrou orgulhosa que Jota, além de ter crescido ainda mais, tinha nascido seu 

primeiro dente, aos 14 meses de vida. Parecia bem feliz pelo nosso reencontro, querendo 

mostrar que tudo tinha ficado bem. Apesar de nosso breve afastamento, parecia que ela tinha 

me mantido com ela. 
Camilla: <Conta a novidade! Que a mãe viu agora! Um dentão aí na tua boca!> 
Terapeuta: <Ãh! Deixa eu ver! Agora?> 
Camilla: Ahã, antes de eu vir!... E as roupas não servem mais!  
Terapeuta: <Mas o quê que tá acontecendo? Hein? Um guri maior com dentão e tudo?> 



 
 Mais para o final desta sessão, quando estávamos falando que Jota precisava ir ao 

médico devido à febre, Camilla apontou outra aquisição do filho, além da expectativa na sua 

evolução. Era como se precisasse enfatizar que o estado de saúde de Jota, naquele momento, 

não era suficiente para abalar seu desenvolvimento, isto é, estava vendo mais força no filho. 
Terapeuta: Deve estar com algum incômodo chato, por causa da febre! <Né?> 
Camilla: É. [Jota chora] (...) <Tu contou que tu tá quase engatinhando?> 
Terapeuta: Não? 
Camilla: Tá quase engatinhando! Daqui a pouco, vai caminhar! 
 
Na seqüência, Camilla contou sobre o medo de perder definitivamente o seu filho mais 

velho, Ítalo, que estava sob a guarda da mãe. Trouxe este assunto dizendo que parecia que 

aquele medo não era só sentido em relação a esse filho, mas com todos os filhos e, 

especialmente, com Jota. Ela concordou dizendo que sua função na vida era se dedicar ao 

cuidado deles, ou seja, propiciar sua vida e crescimento. Valorizei seu esforço a fim de 

enfatizar sua capacidade materna e, assim, ela poder cuidar dos filhos. Não à toa, mencionou 

orgulhosamente o crescimento físico de Jota, como se estivesse podendo reconhecer sua 

participação e valor. 
Camilla: É. Se eu dou a guarda pra ela [Avó] e ela... sei lá! Ninguém sabe o que vai acontecer com 
ela... como é que vai ficar?... Eles não vão... voltar a guarda pra mim.  
Terapeuta: Mas eu acho que tu tem medo é de perder! 
Camilla: É... todos os filhos... a mãe só cuida deles...  
Terapeuta: <Só cuida! Essa mãe, como cuida, né?> 
Camilla: Só eles, o dia todo...  
Terapeuta: <Essa mãe te cuida! É verdade! Tudo é os filhinhos, né? E tem medo que o Jota fique dodói! 
Busca os remédios! Deu um jeitinho de conseguir os remédios, buscou pro Jota... né? A vovó ajudou, a 
bisavó ajudou... o vovô, todo mundo ajudou! Pro Jota! Por isso que ele tá crescendo, né? Por isso que 
já tá crescendo, já tem até dente! Já faz brinquedo de atirar no chão! É por isso tudo! É?> 
Camilla: E ele tá até mais comprido que a Ana Paula [Irmã gêmea] 
Terapeuta: Pois é! Ele tá maior! Não sei... achei mais gordinho... não sei! Achei ele diferente! 
Camilla: Agora ele não tem roupa, tenho que comprar roupa... de novo! 
Terapeuta: <É! Temos que cuidar da mãe e do Jota! Dos dois! Né? Cuidar da mamãe pra mamãe 
cuidar do Jota.> 

 
A quinta sessão (Camilla) ocorreu na semana seguinte. Camilla não trouxe Jota, pois 

estava se sentindo cansada e “Pesada”. O tema vida e crescimento não se fez presente. 

A sexta sessão (Camilla, Jota e Matias) ocorreu duas semanas depois, em razão de eu 

ter precisado desmarcar com Camilla. Compareceram a esta sessão Camilla, Jota e Matias, o 

filho mais velho do casal (3 anos)17. O tema vida e crescimento apareceu quando Camilla 

                                                 
17 No decorrer da sessão, Camilla contou que Matias não falava quase nada, desde um acidente de carro que eles 
tinham sofrido, ela, Jorge e ele. E que percebia que era um trauma, pois antes ele falava normalmente, passando a 
ter dificuldades logo em sguida do acidente. O menino encenou todo o acidente nos brinquedos, me mostrando 
como tinha acontecido. A fala era truncada e difícil de compreender, mas a sua tristeza era evidente. Falei com 
ele bastante sobre isso, ajudando-o a perguntar dúvidas para Camilla e convidando-os a conversar sobre o 



referiu a fragilidade de Jota, no sentido de ele ter qualquer sintoma e ela já se preocupar mais 

do que com as outras crianças, pela sua condição de saúde. Demonstrou que era um constante 

cuidado, estado de alerta. 
Camilla: Segunda, ele começou com essa rouquidão, uma rouquidão, e eu não sabia o quê era, né? E eu 
levei ele lá no hospital e as médicas disseram: ‘A senhora fez certo de ter trazido, porque ele é uma 
criança que não pode ter nada!’. Fizeram o raio-x, aí tá com o coração dilatado. Aí deram amoxilina 
pra ele (...)18 Aí foi domingo, também... era umas três horas. Eu e o Jorge tava conversando e ele 
começou a chorar. Aí o Jorge veio correndo: ‘Camilla! Tu viu o rosto do guri? Tá Enorme! O pescoço! 
Isso aqui tudo! O olho inchado!’ Aí eu não consegui dormir mais... porque aí já era três horas... aí eu 
fui... peguei o primeiro ônibus de madrugada e fui pro hospital... era um aumento da glândula... não me 
lembro o nome. Aí ela botou a impressão inicial caxumba ou... mas no outro dia, começou a desinchar.  

 
Camilla falou, após eu perguntar, também a respeito da marcação do cateterismo de 

Jota, sobre a qual ela ainda não tinha tido resposta do hospital. Contou que estava preocupada, 

pois já estava passando do tempo da realização, devido ao crescimento do coração. Reforcei a 

preocupação para mobilizar atitudes mais efetivas para conseguir realizar o procedimento. 
Camilla: É. Ele tem que fazer... a próxima cirurgia, mas tem que fazer só depois do cateterismo...  
Terapeuta: Tá, mas isso já não tá vencendo? 
Camilla: Tá. Foi o que o ecografista disse, né? Que já tava passando muito tempo da época, que ele fez, 
ele tinha dois quilos e pouco, né? Agora ele tá com seis, é conforme o tamanho que é, né?  
Terapeuta: Claro! 
Camilla: E o coração dele tá desse tamanho assim! Tá quase do tamanho do peito todo! A doutora 
disse. Dá pra ver pelo raio-x, né? [Mostrou o exame de Raio X] 
Terapeuta: Camilla, então, eu acho que nós temos que pensar numa outra alternativa, tu não pode ficar 
assim!  
 
A mãe não parecia estar procurando resolver a situação com muito empenho, talvez por 

ainda não ter conseguido desistir do convênio particular, ou por ter dificuldades em elencar as 

prioridades a serem investidas. Percebi que deveria apontar essa necessidade a ela, além de 

ajudá-la a pensar como reverter a demora do SUS. A vida e crescimento de Jota estavam em 

risco e, para Camilla, possivelmente fosse difícil, pela carga que isso representava, estar 

sempre tão consciente desta situação. 
Terapeuta: É, eles iam marcar e não marcaram? 
Camilla: Isso, só que eles querem que seja e a doutora tá trancando, porque ela quer que seja pelo IPE.  
Terapeuta: Ahã. E tu acha que é por isso?  
Camilla: É. Eu acho que é por isso.  
Terapeuta: Quem sabe isso... eu e tu já tínhamos visto... que tinha uma parte tua nisso, né? De tentar 
ainda querer que também fosse assim [Pelo convênio] e ter dado algum tipo de esperança para o 
hospital.  
Camilla: Aquela vez em janeiro ainda! Eu liguei pra ele... 
Terapeuta: Mas a tua médica pode ser que não saiba disso... 
Camilla: Eu acho que só pode ser isso. (...) 

                                                                                                                                                          
ocorrido. Depois de algumas semanas, fiz um encaminhamento para psicoterapia individual para ele, mas Camilla 
não procurou, disse que naquele momento não tinha condições. 
18 As reticências entre parênteses, representam partes da fala que foram excluídas para reduzir a extensão das 
frases, pois não tinham relação direta com o que estava sendo tratado. 



Terapeuta: Então, quem sabe, Camilla, nós vamos ter que pensar outra alternativa... ele não pode ficar 
assim, o Jota, né? Tu agora vai esperar ele ter uma parada cardíaca que nem aquela vez que tu me 
contava... e que se tu não tivesse saído também, porta a fora e coisa... a gente não sabe o quê que teria 
acontecido, né? 
Camilla: É.  
Terapeuta: Então, eu acho que tu fica... com essa coisa assim, de... tentar ver a carteirinha do ônibus, 
até o outro auxilio aquele [De tentar conseguir uma verba mensal]... todas essas coisas que nós estamos 
tentando fazer. Mas isso não adianta... se ele não tá bem!  
Camilla: É a gente olha, quem olha pra ele, ele tá bem, né? Mas é uma coisa que acontece de uma hora 
pra outra, né?  
Terapeuta: Até por enquanto, né? Até daqui a pouco... 
Camilla: Como da outra vez foi, ele tava bem e de repente, ele não tava mais, né... é, porque que ele tem 
que fazer outra cirurgia, porque... como ele tem isomerismo esquerdo... ele só tem um ventrículo que é o 
que... pega o sangue, né? E só tem uma saída de sangue pro resto do corpo, né? Do aparelho 
circulatório. E a saída que ele tem que ele fazer [Um procedimento]... pra aumentar a saída pra poder 
sair o sangue pro resto do corpo. Já tá pequena! E aquilo ali se obstrui! 
Terapeuta: Dá insuficiência!  
Camilla: Isso aí, por isso que ele toma esse monte de diurético, pra não acumular líquidos ali pra não 
ficar obstruído, né? 

 
Na sétima sessão (Camilla), ocorrida na semana seguinte, Camilla chegou dizendo que 

não tinha trazido Jota, pois ele precisava se resguardar para o cateterismo que faria dali a 

alguns dias. A mobilização da mãe para conseguir o procedimento já foi bem diferente do que 

apareceu na última sessão, pois além de já ter conseguido a internação, evidenciou um real 

desejo que esse se realizasse naquele momento, mesmo que pelo SUS. 
Terapeuta: Pois é. O quê que aconteceu?  
Camilla: É que ele tá com uma infecção respiratória que ele tem que curar até quinta. Porque eu 
consegui internação pra quinta-feira.  
Terapeuta: Conseguisse?  
Camilla: Ele não pode sair pra rua... nada, nada! Contato... por causa da cirurgia, no caso dele, se 
tiver com febre... anestesia, né? Não pode estar com febre.  
Terapeuta: Pra fazer o cateterismo?  
Camilla: É. Por causa da anestesia, se tá com febre, eles não fazem, né? 
Terapeuta: Ahã.  
Camilla: Como eu quero, porque eu quero, né? Daí a doutora... 
Terapeuta: Tu não quer, porque tu quer! Tu quer, porque precisa... 

 
Percebeu-se, então, o quanto Camilla pôde, por esforço próprio, encontrar soluções 

efetivas para marcar o cateterismo. 
Camilla: Aí ela [A médica] me falou: ‘Ah, eu tô tentando, tô tentando, tentando ligar e... ela, o que eu 
vou dizer pra ti, é que tu tem que tentar também’ Eu disse, não, mas a psicóloga lá que atende nós, já 
disse isso, que a gente tem que estar sempre tentando... ligar todos os dias, né? Foi o que eu fiz. Aí eu 
consegui comprar o cartão de manhã... daí ele disse que pode ser o pessoal da internação que ligou pra 
mim... pra avisar sobre a internação. Aí foi que eu consegui, né? Aí quinta-feira, dia dezessete, ele vai 
internar... dia dezesseis, ele vai internar e dia dezessete, na sexta, ele faz o cateterismo, de repente 
sábado ou domingo, ele vem embora já.  

 
Na semana seguinte, a oitava sessão (Camilla, Jota, Jorge e Matias) foi quase toda 

sobre o tema vida e crescimento. Em um primeiro momento, por iniciativa da família, somente 

Camilla e Jota participaram da sessão, o pai e o filho mais velho não entraram na sala. Resolvi 

deixar assim para avaliar as razões para aquela organização. Foi a única vez em que Jorge 



acompanhou Camilla. Esta sessão aconteceu logo após Jota ter sido submetido ao cateterismo, 

nesse momento, com 1 ano e 3 meses de vida. Apesar do procedimento ter dado certo, Camilla 

estava muito angustiada na sessão, pois descobriu um outro problema no coração do filho. 

Porém, só conseguiu manifestar essa preocupação um pouco mais adiante na sessão, 

salientando, primeiramente, o sucesso do procedimento e o quanto Jota estava crescendo, 

possivelmente como forma de amenizar seus medos. Somente depois, através da história da 

morte de um outro bebê com a mesma doença de Jota, é que pude chegar no cerne da tristeza 

de Camilla, que demonstrou seu medo de que ele morresse.   
Camilla: Tudo bem. Fez um horror lá! Só puxando os fios assim, que tavam ligado nele, né?... O 
aparelho caiu no chão... espatifou tudo! Ah! Eu não sabia mais o que fazer! Essa criatura! Só faz arte! 
Só arte! Tava bom, né? Era sinal que tava bem, né?(...) 
Terapeuta: E isso aqui?  
Camilla: Não, isso aqui é do talquinho! É que... é a dobrinha! Tá ficando gordinho! (...) 
Terapeuta: E fizeram o cateterismo? E o shunt o quê que acharam?  
Camilla: Não, disseram que tava bom ainda... vai poder ficar mais tempo... até porque ele não 
engordou muito, né? Que eles iam trocar se tivesse crescido muito, né? (...) Ah! Nós ficamos tão tristes. 
<Né, Jota?> 
Terapeuta: O quê que houve?  
Camilla: Sábado pra domingo... um nenezinho a mesma coisa que ele, sabe? No quarto do ladinho dele. 
Mesmos problemas... a mesma doença, a mesma coisa, tudo! Até os remédios eram os mesmos. E a 
criança morrendo (...) 
Terapeuta: Mas será que também tu não me falando isso e se te dando conta que o Jota tem esse risco, 
né?  

 
 A partir daí, Camilla contou, chorando, sobre o medo que ela tinha de que Jota 

morresse. Disse que não via crianças cardíacas maiores no hospital, o que a fazia pensar que a 

sobrevida delas era muito baixa e que, portanto, receava sobre ter esperanças que Jota iria ficar 

bem. Enquanto ela falava disso, Jota começou a chorar, possivelmente por ter sentido a 

angústia da mãe. Tentei traduzir para ele o que estava acontecendo, dos medos que estavam ali 

naquele momento, falando num tom calmo e claro. Aos poucos, Jota parou de chorar, embora 

Camilla tenha continuado a chorar e a falar sobre a situação. E, após eu valorizar que estava 

podendo falar ali comigo sobre tudo que era difícil para ela, Camilla expôs claramente seu 

medo que o filho morresse. 
Camilla: Eu perguntei pro médico, que aí depois eu fiquei muito deprimida com aquilo, sabe? Aí no 
outro dia de manhã, eu perguntei... ‘Doutor eu posso fazer uma pergunta pro senhor?’ Aí ele disse, 
‘Pode!’ ‘Onde é que ficam as crianças cardíacas grande nesse hospital? Com mais de dois anos, tu não 
vê!’ Eu disse: ‘É impossível eles estarem tudo bem, né?’ [Camilla começou a chorar] Aí ele não me 
respondeu... Eu já vejo como um sim, e não, né? Ouvi falar... de crianças assim, cardíacas morrer no 
hospital depois das cirurgias, né? Já vão pro quarto e morrem no quarto... essas coisas assim...  
Terapeuta: Essas coisas assim, que tu tem medo?  
Camilla: É. [Aumentou o choro] 
Terapeuta: Que aconteçam com ele?  
Camilla: Porque realmente... eu fiquei com essa incógnita na minha cabeça, porque... eu não vejo 
criança grande lá! [Jota começou a chorar] 
Terapeuta: Hum? 



Camilla: E... o coração dele, a doutora disse que só tá crescendo, crescendo, crescendo, e tá 
comprimindo os pulmões!  
[Silêncio] 
Terapeuta: <A mamãe tá chorando, Jota! Ela tem medo. Tá nos contando isso hoje, mais forte. Né? Que 
ela quer que tu fique bem, mas que ela tem medo! E pra isso que nós estamos aqui. Pra conversar sobre 
essas coisas tão difíceis que é... mas que, às vezes, ela tem dúvidas de como que tu tá...> né, Camilla? 
Tu tem essa dúvida, né?  
Camilla: Claro que tenho! Quando ele nasceu, tá, ele tinha esse monte de problema... e ia fazendo as 
cirurgias... e aos poucos, ia melhorando, né? Só que a doutora disse que o coração dele não pára de 
crescer!... Ela agora disse: ‘Ah, a gente não tem muito o que fazer. Só os remedinhos que é pra não 
acumular líquidos!’  
Terapeuta: Acho que tu ficou muito assustada com... isso que aconteceu, né? Com a morte do menino... 
e o que a médica disse pra ti. E tu tá... podendo botar pra fora aqui comigo... me dizer que tu tá com 
medo! [Silêncio] O que tu tá pensando? 
Camilla: Que eu não agüento mais! [Chora] Aconteceu tantas coisas! Que ele pode morrer!  

 
 Diante da incerteza diagnóstica, tentei ver com Camilla o dado real de que a última 

cirurgia prevista para Jota ocorreria quando ele tivesse 8 anos, o que deveria ser considerado 

por ela. Portanto, tinha, no mínimo, os dois lados da situação: a gravidade e a esperança, ou 

seja, existiam dúvidas quanto ao futuro. Porém, o medo diante da recente notícia do tamanho 

do coração tinha tomado conta da mente da mãe. 
Terapeuta: Tá, mas deixa eu entender. Acho que a gente tem que ver isso... é claro assim, a coisa dos 
oito anos... que disseram que ele faz outra cirurgia. Então, há possibilidade dele chegar aos oito anos. 
(...) 
Camilla: Se Deus quiser, sim! Já tava sabendo de como era, mas eu não sabia que era tanto... grave, 
né? 

 
 Mais adiante nesta sessão, sugeri que convidássemos Jorge a participar, objetivando 

com isso, interá-lo da situação para que ele e Camilla pudessem dividir esse peso e tomar 

atitudes mais eficazes para ajudar o filho. Matias naturalmente entrou junto. O casal conversou 

sobre as condições atuais de saúde do filho e Camilla chorou quase todo o tempo, mesmo 

quando explicava os detalhes do que podia acontecer. Em um desses momentos, Jorge 

perguntou, angustiado, se a operação não tinha resolvido tudo e a mãe referiu, enfática e 

dolorosamente, que sim, mas que isso era outra coisa, pois Jota tinha muitos outros problemas 

“É outra coisa! Que ele tem um monte de defeito! Um monte de... coisas diferentes”.  
 Ainda nesta sessão, Camilla e Jorge ficaram muito tempo conversando; ele 

perguntando e ela explicando o que sabia até então. Meu papel foi ajudar em momentos mais 

difíceis, como, por exemplo, quando surgiu a dificuldade evidente em falar a palavra morrer. 

Vi que era necessário se deparar com isso, desmistificando a situação e promovendo atitudes 

concretas para evitar este fim.  
Camilla: Não. A doutora disse que não tem o que fazer... procedimento cirúrgico... só vai... retardando 
os acontecimentos, né? Assim... pelo que eu entendi que ela disse, mas não foi com essas palavras. Mas 
ela disse pra mim que o negócio era seguir dando remédio regularmente pra ele pra... além claro, do 
coração dele tá crescendo... não acumular líquido e que ia ser pior! Que aí, ia crescer mais rápido... e 
ia comprimir o pulmão.  



Jorge: Aí ...?  
Terapeuta: E aí ele não ia respirar? É isso? Eu acho que... uma coisa que é difícil falar! A palavra... 
mas eu acho que a gente tem que falar!... Que é o medo que a Camilla tá dizendo, é que cresça, cresça, 
cresça, né? Jorge. Comprima o pulmão e ele não consiga mais respirar e morra! 
Jorge: É, sim doutora, tudo bem! Mas eu agora, o próximo dia, eu vou tentar, eu vou lá conversar com 
essa doutora aí. É... eu não tinha ouvido, ouvido falar! Assim, por isso que eu digo, eu vou procurar 
assim, no dia que ela ir, a gente ir lá e ir junto também na consulta com a doutora. 

 
A nona sessão (Camilla e Matias) aconteceu, por solicitação de Camilla, três dias antes 

de completar uma semana de intervalo da última. Ela tinha ido se informar melhor sobre a 

situação de saúde do filho, como conversado na última sessão, e descobriu que a cirurgia dele 

seria dali a uns 10 dias. Preferiu antecipar o encontro para falar sobre isso. Jota não 

compareceu à sessão, pois havia muito vento e Camilla quis poupá-lo para a cirurgia, trazendo 

Matias para participar19. Esta começou com Camilla abordando o tema vida e crescimento, 

pois, ao mesmo tempo em que falava da fragilidade do Jota que não podia ser exposto ao 

vento, relatava que ele estava crescendo “Muito vento... e ele está sem muita roupa também de inverno. 

Parece tudo pequena, eu vou botar as calças estão tudo assim, curtinhas!”. 

 Em seguida, demonstrou sua preocupação com a gravidade da cardiopatia do filho e 

com a cirurgia que ele necessitava fazer “A cirurgia, ele [Médico] falou pra mim daqui a uns quinze dias, 

né?... Porque ele tá crescendo e o sangue arterial e venoso se misturam no coração. Que ele só tem um 

ventrículo, vão botar tipo uma prótese para separar onde entra o sangue arterial e o sangue venoso, para eles 

não se misturarem... a doutora já vinha preparando, dizendo essas coisas... que é complicado, né? O caso dele é 

muito complicado. Que uma cirurgia já não ia dar certo... que eu já devia me preparar pra umas cinco, seis... e 

tudo. E foi o que ela falou”. 

 Ainda dentro do tema vida e crescimento, Camilla mostrou-se, como em sessões 

anteriores, culpada e impotente, achando que o filho podia estar doente porque ela não tinha 

condições financeiras de cuidar adequadamente dele “Eu fico imaginando assim... que ele tá doente, 

porque eu não tenho dinheiro... que é culpa minha e tal. Que o meu filho tá doente, porque eu não tenho dinheiro 

pra pagar um convênio. Pra enfim, né? Comprar os remedinhos dele direito. Muitas vezes, ele fica sem os 

remédios, como ele tá agora”. 

No decorrer dessa sessão, Camilla falou de algumas perdas materiais (computador, 

carro) “O que me restou da minha vida. Mas eu tenho ele [Computador]. Que eu já estou quase vendendo, né?... 

Nós  entregamos lá o carro” e, com o meu auxílio, pôde dar nome para o medo que tinha de perder 

o filho “Eu acho que tu tá me falando de perda, né? Camilla. Perdeu o carro, perdeu o computador... não 

queria perder o Jota. Que te dá medo! Muito medo! Quem sabe isso agora tá mais forte que antes. Quando tu diz 

que é mais impotência que culpa, talvez seja as duas coisas juntas”. 

                                                 
19 Eu percebi que ela precisava trazê-lo por suas necessidades. Sempre falávamos sobre a agitação dele, sua 
dificuldade de falar, etc. Nesta sessão, Camilla disse que ele estava conseguindo falar bem mais. 



 Perto do final desta sessão, apontei para Camilla que, apesar dela sentir que não estava 

fazendo tudo o que podia para ajudar o Jota, ela tinha feito o que estava ao seu alcance “Então, 

daqui a pouco, tu sente que não está fazendo pro Jota também... tu está tentando ajudar o Jota com o máximo 

que pode, né? Tá fazendo o máximo que tu pode por ele!”, buscando com essa intervenção ajudá-la a 

reconhecer o valor de seu empenho nos cuidados com o filho.  

Na décima sessão (Camilla e Jota), que ocorreu na semana seguinte, o tema vida e 

crescimento praticamente não apareceu, pois Camilla dedicou-se a mostrar a fita de seu 

aniversário de 15 anos e a falar sobre seus sentimentos frente a sua vida e seus 

relacionamentos. Talvez, estivesse buscando forças para enfrentar a cirurgia que aconteceria 

logo em seguida. 

Referiu-se ao desenvolvimento do menino ao contar que ele estava agitado e arteiro, 

que estavam nascendo os dentes e que as roupas ficaram pequenas. Eu também apontei 

conquistas de Jota, como o seu movimento para engatinhar.  
Camilla: Ele não pára mais! Ele não pára mais! Agora só porque ele tem um monte de dente! Fica 
assim! Achando que é o cara!  
Terapeuta: Ah! Ele está querendo engatinhar tu viu?!... Ele quer se mexer! <Olha aqui o bonequinho! 
Toma!> Olha só Camilla, como é que ele está!  
Camilla: Agora tá saindo um dente, mas tá estranho, aquele dente tá saindo assim, pela frente, sabe? 
Muito pela frente da gengiva dele. (...) Ah! Ele tá arteiro! 
Terapeuta: Ele está mesmo! Bem espertinho! 
Camilla: Tive que fazer um enjambre aí na roupa dele... ele não tem roupa pra botar, né Jota!  

 
 Mais adiante, ao conversar com Jota, eu tentei mostrar para Camilla que ela podia 

contribuir para o crescimento dele, buscando reforçar a capacidade da mãe em ser provedora 

do filho. 
Terapeuta: <Tu tá engatinhando? Querendo engatinhar pra mostrar também que a tua mãe está 
podendo te criar! Fazendo o máximo que ela pode... e tu já está com força aí! Pra quem chegou aqui... 
olha aí! É isso mesmo, né? Tu tá até sorrindo!> Pra quem chegou aqui, né, Camilla? Bem molezinho, 
bem menorzinho. 
 

 A décima primeira sessão (Camilla), ocorrida na próxima semana, desenvolveu-se 

praticamente em torno do tema vida e crescimento, já que foi realizada logo após a cirurgia de 

Jota, o que mobilizou na mãe temores e receios quanto à vida e recuperação do menino. Jota 

ainda estava hospitalizado e, por isso, Camilla veio sozinha à sessão. Ela relatou 

detalhadamente qual era a condição de Jota no hospital, falando sobre os altos e baixos da 

internação e do procedimento cirúrgico.  
Camilla: Ah! Logo que eu saí, tava piorzinho um pouquinho...  
Terapeuta: Tava pior? Hoje? 
Camilla: É. Agora há pouco... e aí ficou a lingüinha assim, todo roxo!... Ele tá com uma secreção no 
pulmão, né?... Aí tava obstruindo... a passagem do ar, né?  Ele tem assim, uns... [Gesticula com as mãos 
para cima e para baixo] 



Terapeuta: Altos e baixos? 
Camilla: É.  

 
 Ainda nesta sessão, Camilla relembrou a trajetória para o hospital para realizar a 

cirurgia, e o modo como preparou o filho (e se preparou) para isso. Referiu que ele saiu muito 

feliz de casa, como se acreditasse que iria me encontrar, sua terapeuta, expressando, 

projetivamente, o quanto a relação terapêutica era importante para ambos “Porque eu saí de casa 

com ele, parecia que ele ia vir pra cá assim, bem faceiro! E rindo, né? Não sei o que! O cabelo dele bem 

penteadinho assim, coloquei gel. Ele saiu todo bonito, de sandalinha e macacão. Aí ele foi pro hospital bem 

faceiro!”.  
 Camilla relatou que o menino comeu bastante no hospital, enchendo-se de coisas boas. 

Ela pareceu feliz ao conseguir dar para o filho aquilo que ele desejava. 
Camilla: Aí deu uma mamadeira, aí eu trouxe a mamadeira e ele tomou outra mamadeira! Oito e meia, 
veio à janta... ele comeu feijão com guisadinho, aí pediu mais! Queria mais, daí eu fui lá, busquei mais 
pra ele, ele comeu. Aí eu tinha ainda dinheiro, fui lá e comprei dois danoninhos pra ele, ele comeu! 
Depois, ele foi lá e ele queria mais! 
Terapeuta: E podia comer tudo isso?  
Camilla: Ahã. Aí depois eu fui lá e ele tava querendo mais coisas. Eu fui lá e comprei um mousse assim, 
que é noventa centavos. Ele comeu todo o mousse! E aí depois veio, meia noite, onze horas, a última 
mamadeira, né? Que ele podia tomar... ele tava bem faceiro! Rindo, rindo, toda hora. Pobrezinho! Aí 
tiveram que dar o hidrato pra ele, porque... pra ele fazer eletro, né?... Aí deram o hidrato, aí nada de 
ele dormir.  

 
 Nesse último trecho, apareceu claramente o paralelo que a mãe fez na sua cabeça entre 

a vida (faceiro, brincando) e a morte (remédio para dormir), mostrando que existia uma 

preocupação constante com o tema vida e crescimento. Quando relatou sobre a hemorragia 

que aconteceu durante a cirurgia, sobre a parada cardíaca e a necessidade de doação de 

sangue, mostrou o quanto a situação de Jota era delicada. Entretanto, precisou constantemente 

lembrar das coisas que estavam indo bem, como por exemplo, a retirada dos tubos e da 

sedação para acreditar que o filho pudesse melhorar, afastando a idéia da perda. 
Camilla: Aí eu cheguei, a doutora me explicou tudo isso.  
Terapeuta: Que tinha pedido o sangue... 
Camilla: É... mas que era pra nós preparar que ia ser muito difícil a recuperação dele, né? Porque o 
corpo dele tem pouca resistência... a cirurgia e tudo mais, né! (...) Aí quando eu voltei, quando eu 
cheguei aqui, ele tava já bem! Já tava sem tubo... claro, ele sempre com muita dor, né?... Tava tomando 
morfina ainda, mas ele fica acordadinho, né? Aí tava com a sonda aberta já pra sair... o que tinha no 
estômago, né? Ele foi tomar leite. Aí foi melhorando, né? Só que aí, toda hora, ele teve esses negócios 
aí... da saturação, né?  

 
Camilla, na maioria das vezes, disse que estava sozinha quando precisou ouvir as 

informações dos médicos a respeito da condição de saúde do filho. Possivelmente, como 

cunho defensivo, colocou na médica a sua preocupação e o seu temor de perda “Porque ele é todo 

diferente! E essa veia cava é ligada direto nesse único ventrículo que ele tem, né? Só que aí o ventrículo não tava 



agüentando... o fluxo do sangue, porque tinha mais três veias... que desembocavam ali. E ele é muito 

pequenininho, não tava agüentando... a doutora tava com medo de acontecer alguma coisa, né?”. 

Talvez, também como defesa, apesar da médica dizer que a recuperação de Jota ainda 

iria levar um tempo, Camilla procurou na situação aspectos que estavam, na sua opinião, 

melhorando “Aí a doutora disse pra mim: ‘Ah, ele vai ficar assim, um bom tempo’. Mas ele tá aparentemente 

melhor assim, né?... Claro, uma coisa de cada vez, né? Mas ele tá sem o dreno... porque não tinha mais nada pra 

drenar, né?... E tiraram os tubos, né? Porque aí ele tá respirando, normal”. 

Eu aproveitei para investigar o que Camilla pensava e sentia a respeito do filho ser 

diferente. A mãe amenizou e disfarçou o quanto o filho não correspondia ao ideal imaginado, 

contando sobre as brincadeiras que eram feitas em família e sobre o desenvolvimento do 

menino, reforçando suas conquistas e evoluções. Ao mesmo tempo, parecia uma forma lúdica 

de lidar com uma situação tão difícil, para poder suportar. 
Terapeuta: Tu disse: ele é todo diferente. Isso que tu disse, dele ser todo diferente, quando tu fala essa 
frase, tu tinha esse sentimento antes, Camilla?  
Camilla: Não... eu sempre até brinquei com isso. Eu nunca levei isso muito... a ponta de faca assim, 
né?... Assim... de dizer pros irmãos dele que ele é diferente, porque a gente não faz isso, né? Porque eles 
não entendem por que que ele é diferente... então, eu não faço isso, mas a gente brinca com ele... o 
Jorge chama ele de negãozinho shunt! Negãozinho furazilil! Eu chamo ele pelo nome dos remédios, 
sabe? [Risos] Porque... eu digo diferente porque foi o modo como a doutora falou pra mim... a doutora 
disse: ‘Ah, o coraçãozinho dele é todo assim! Todo torcidinho! Todo diferente!’... Não por ele ser 
diferente! Eu não acho que ele é diferente! Pra mim, ele é normal! Ele ri, ele conversa! Ele tá cheio de 
dente agora! Saiu mais dois em cima... Agora ele mastiga o feijão.  

 
 Em seguida, procurei reforçar, novamente, a importância do investimento materno na 

recuperação de Jota. 
Terapeuta: E tu, tá fazendo tudo que dá, né Camilla? E mais um pouco!... E se ele ultimamente, ele tá 
mais esperto, mais alegre, ele também provavelmente fica se sentindo melhor, né? Tá se 
desenvolvendo... 
Camilla: É verdade! Ele tá. 
 

 Quando Camilla se sentiu compreendida e acolhida pela minha intervenção, parece que 

pôde dar espaço para surgir seu medo da perda, sem precisar projetá-lo na médica, como havia 

acontecido no começo da sessão. Em seguida, em razão dela estar sem comer e dormir 

cuidando do filho, mostrei a importância dela cuidar de si para poder ter forças para cuidar 

dele. 
Terapeuta: Tá lembrando ele? O que? 
Camilla: Não! Ele tava brincando aqui... [Olha para o colchão] 
Terapeuta: Aqui, né? Ele gosta, né?... E aí Camilla, o que tu tá pensando? Tu tem medo de dizer? É? Te 
passa na cabeça que ele pode não vir mais?... Tem horas que te dá uma esperança... e tem horas que te 
dá muito medo... E eu fiquei pensando assim, a gente falando de ti, de te cuidar... mas acho que, nesse 
momento, tá muito difícil de tu pensar em ti, né? Por isso que, quando eu digo que é pra pensar em ti, 
não é só por ti. É por ele! Pensando nisso que mostra... porque que ele tá reagindo! Que tu tá de 
verdade ali com ele... isso é que dá força pro nenê, tu sabe?... A gente sabe disso. As pesquisas mostram 
isso. Que quando o nenê não tem a presença da mãe, de alguém que cuida muito... que tá ali ligado de 
verdade, coração com coração, a gente sabe que a melhora... é muito pior pras crianças que têm isso. 



Então, parte da força do Jota... é tua! É tua relação com ele... a gente não sabe o quê que vai 
acontecer... eu também não posso te dizer: vai ficar tudo bem! Porque eu acho que seria uma mentira. A 
gente não sabe! O que eu sei, é que tu tá fazendo de tudo... pra que fique tudo bem. E que se não ficar, 
pelo menos tu não vai ficar com a sensação de que tu podia fazer um pouco mais! [Camilla chora] 

 
 Ao final desta sessão, eu pude retomar os progressos que Jota estava fazendo no pós-

operatório e a força demonstrada para melhorar, a fim de Camilla poder sair aliviada da sessão 

e, talvez, reabastecida para continuar a acompanhar e a cuidar do filho no hospital. Ela reagiu 

positivamente à intervenção, apontando feliz que o filho estava crescendo e se desenvolvendo. 
Terapeuta: Ele já conseguiu se livrar de um monte de coisas! 
Camilla: É, um monte de tubos pendurado na cama. Isso aí... 
Terapeuta: Mas é impressionante a gente pensar o tamanhinho dele e tudo que fizeram. E ele... já ter se 
livrado de tantas coisas em tão poucos dias. A gente sabe que ele vai ficar lá, mas tu já te dá conta 
como ele é... ele reage bravamente, né? Camilla?! Ele é muito pequenininho, a idade, o tamanho dele. 
Camilla: É. 
Terapeuta: Mais a idade! Se a gente for pensar... ele não tem nem dois anos, né? 
Camilla: Ele parece um mocinho! Sentadinho agora, né? 

 
 A décima segunda sessão (Camilla) ocorreu duas semanas depois da última, em razão 

de Camilla não ter conseguido se liberar do hospital para vir à sessão, já que Jota teve uma 

pequena infecção na região do dreno. Ele não pôde ainda vir a esta sessão. Porém, não fiquei 

sem vê-los neste período, pois entre as sessões, os visitei no hospital20. Nesta sessão, onde 

apareceu brevemente o tema vida e crescimento, a mãe contou sobre a ida de Jota para casa e 

sobre uma infecção que surgiu no dreno, a qual lhe deixou apreensiva.  
Terapeuta: Como é que ele tá? Camilla? 
Camilla: Tá bem assim... olhando pra ele, ele tá bem. Não sente dor... eu acho que ele não sente dor, 
né? Tá legalzinho, só que... eu acho muito precoce eles terem mandado ele pra casa... tinha 
infeccionado ali os buraquinhos do dreno, sabe? Aí eu comecei a limpar com água boricada, fazer 
curativo, daí secou agora, mas eu não sei se por dentro, né? 

 
Camilla demonstrou o medo de ficar sem o cuidado do hospital, como se fosse um 

amparo para ela ficar tranqüila. Por fora, o dreno estava bem, mas por dentro, ela disse que 

não sabia, talvez se referindo ao aspecto físico, que podia ter mesmo se recuperado e, ao 

emocional que, diferentemente, ainda estava necessitando de cuidados especiais. Parecia estar 

já podendo mostrar como se beneficiava com a ajuda deste atendimento psicoterapêutico. 

Outro momento em que Camilla se mostrou preocupada diretamente com o estado 

físico de Jota foi quando demonstrou motivação em conseguir a medicação de uso contínuo e, 

                                                 
20 Essa visita aconteceu em um domingo pela manhã, logo após eu ter ido ao banco de sangue, onde tentei doar 
sangue para Jota, que estava precisando de transfusão. A doação não foi possível por eu não atender os critérios 
exigidos pelo banco de sangue. Na ocasião da visita, Camilla ficou muito feliz em me ver, parecendo não estar 
acreditando que eu iria até o hospital, embora tivéssemos combinado. Encontrei também sua mãe, Carmem, que 
ficou um tempo conversando sobre como Jota estava reagindo bem, mas que não se animava a vê-lo com 
freqüência, com tantos tubos e numa cama de hospital. Visitei Jota no leito e aproveitei para conversar com os 
médicos sobre a sua situação, e me informar com mais precisão.   



para tanto, começou a procurar alternativas e apoio social “Aí eu fui na assembléia [Clube] ontem e 

elas me cederam o salão pra mim fazer um chá beneficente pro João Otávio... já deixei alguns convites lá com as 

sócias que elas vão vender e vão ficar com os convites. E eles me cederam o salão... não iam cobrar nada, nada! 

Pra mim não deixar faltar os remedinhos dele, né?”. 

A décima terceira sessão (Camilla e Jota), que ocorreu na semana seguinte, foi iniciada 

com o tema vida crescimento quando, mais uma vez, Camilla apontou uma evolução de Jota. 

Ele já estava bom da infecção e, por isso, compareceu à sessão. A mãe mostrou que ele já 

estava quase ficando de pé sozinho, além de ter engordado e estar mais “Sem vergonha” como 

querendo dizer mais esperto. Nesse momento, Jota tinha, aproximadamente, 1 ano e cinco 

meses de vida. Com isso, ela parecia estar acreditando mais na sobrevivência e no crescimento 

do filho, referindo que, engordar as pernas, era o primeiro passo, ao que enfatizei o implícito 

anúncio de outros tantos.  
Camilla: <Vai... vai, vai..>. [A mãe colocando ele de pé e mostrando-se orgulhosa - ele bem mais 
durinho].  
Terapeuta: <Deixa eu ver isso? Deixa eu ver? O quê que é isso? De pé? De pé? Hein? Mas que coisa 
grande! De pé! De tênis! Quê que aconteceu? Hein, Jota? Conta pra mim! Quando é que foi isso!?> 
(...) 
Camilla: E cresceu! 
Terapeuta: Pois é! <Cresceu. Tá mais durinho!> 
Camilla: E mais sem-vergonha! 
Terapeuta: Engordou?  
Camilla: Mais sem-vergonha! Engordou! Tá com sete quilos agora, come, come, come!... Depois da 
cirurgia, ele passou a comer mais. Agora, o primeiro passo é engordar os cambitos! 
Terapeuta: [Risos] Que tá fino, né? [Jota fica no colchão brincando com o palhacinho] (...) Quer dizer 
então, temos os próximos passos!  

 
Em seguida, Camilla contou sobre a reunião que tinha tido no dia anterior com os 

médicos de Jota, quando então se disse esclarecida sobre muitos aspectos da doença dele, das 

suas implicações e das futuras cirurgias. Depois de explicar detalhes21, salientou que agora 

estava entendendo tudo sobre o filho e, que isso se devia, também, a todas as perguntas que 

conseguiu fazer e ao seu pedido que os médicos até desenhassem a anatomia e fisiologia do 

coração de Jota. Reforcei o fato de ter podido pedir ajuda, especialmente, para se interar 

melhor da situação, como havíamos conversado em sessões anteriores. 
Camilla: Agora eu entendi tudo!  
Terapeuta: Por que me chamou a atenção que a gente tava falando antes o quanto era importante tu 
entender, né? Que tu pudesse perguntar todas as coisas, e aí aconteceu isso.  
Camilla: É. Eu consegui agora ficar sabendo. 
Terapeuta: É? Tu perguntou as coisas todas? 

                                                 
21 Basicamente, a mãe contou que o filho estava com a glicose alta, o que estava sendo controlado por medicação 
a fim de evitar que se tornasse diabete. Além disso, que entendeu que o lado esquerdo do coração de Jota é o que 
funciona, pois o direito é tão pequeno que não tem quase função, o que acaba sobrecarregando o outro. Disse, 
ainda, que a próxima cirurgia seria só dali a uns 2 meses e, mesmo assim, depois de realizar um exame que 
apontaria se já seria o momento.  



Camilla: Ah sim, mas eles desenharam pra mim! 
Terapeuta: Ah! Que bom! 
Camilla: Ah eu disse: dá para desenhar pra mim, porque senão, eu não vou entender! [Risos] 
Terapeuta: Pedisse ajuda?  

 
Enquanto Camilla falava sobre outro assunto, referiu-se a Jota com o apelido de “Seco”, 

apontei isso dizendo que agora ele estava engordando, isto é, tentei desrotular ele de 

conotações a ver com doença, mas a mãe seguiu contando que ele tinha outros tantos, como os 

nomes de todos os remédios que tomava, o nome do metal que tinha no coração ou cocô, 

como era chamado pelo irmão Matias. Ela disse essas coisas rindo, justificando que, se diante 

de tantos problemas, eles não rissem de alguma coisa, não seria possível continuar. Dessa 

maneira, acabou mostrando as defesas maníacas utilizadas para se proteger da tristeza e 

impotência vividas nesse contexto. Porém, estas ao mesmo tempo em que visavam transformar 

o que era triste em algo engraçado, escondendo o sentimento original, escancaravam a 

realidade no conteúdo, pois os apelidos todos falavam da malformação, direta ou 

indiretamente. 
Camilla: A gente tem que fazer alguma coisa pra rir, porque se não! Aí o Matias agora chama ele... eu 
disse: não é pra chamar o teu irmão de cocô! Mas... tem o Jojo, Jota ... aí o Jorge chama ele de 
espirilactona, ranitidina... todos os nomes dos remédios ele chama... ah! Sapinho também, ele tem cara 
de sapinho. A gente chama ele de sapinho.  
Terapeuta: <Todas essas coisas ruim, Jota?>  
Camilla: Mas ele gosta... [Risos]... o Jorge chama ele de negãozinho shunt...  
Terapeuta: Ué, eu acho que tu tá me dizendo... são as coisas difíceis dele que vocês transformam, 
tentam transformar em uma coisa engraçada.  
Camilla: É... 
 
Mais adiante, depois de Camilla reclamar a falta de apoio do marido, ficou em silêncio. 

Perguntei no que pensava e ela começou a falar no quanto via Jota melhor depois da cirurgia, 

na idéia de que ele ia melhorar ainda mais sob seus cuidados e na força de vida do filho. 

Pareceu que estava podendo sair dos seus próprios problemas para olhar e acreditar no 

crescimento dele. Fiz questão de reforçar esse olhar encantado, que não era comum nessa 

relação. Ela estava acreditando mais em si como mãe cuidadora, capaz de ajudar o filho a 

crescer, e no filho forte, com capacidade de vencer. 
Terapeuta: O quê que tu tá pensando? 
Camilla: Tava olhando ele brincar... ele tava doente, agora tá brincando... bagunceiro agora. Grita, 
grita, grita, grita! 
Terapeuta: É?  
Camilla: Que bonitinho... 
Terapeuta: <Que olhar que tá a tua mãe pra ti, né? Encantamento!> 
Camilla: Ah! Ele tá melhor, só que tá, tá ali... tá infeccionado ali o dreno... mas não é muito. Eu tô 
limpando, faço curativo. Mas ele vai melhorar bem!... Eu acho que ele ficou bem mais esperto depois... 
menos cansado... pode ver a respiração dele...  
Terapeuta: Bem diferente, né?  



Camilla: Agora ele fica roxo por outro motivo! Porque... de tanto ele grita, grita, grita, grita! E se 
rebola na cama dele lá, quando vê, tem que pegar ele por uma perna que ele tá caindo... aí tem que 
acalmar ele, porque ele fica roxo de rir!  
Terapeuta: De rir?! <De contente?! É?!> 
Camilla: E olha como ele tá... ele tá bem vermelhinho, não é mais roxo como ele era... então agora, tá 
bem mais rosadinha, as mãos... tá dançando, oh! tá cantando e dançando.  
Terapeuta: Tu não acha que isso tudo que tu tá dizendo como ele é forte?  
Camilla: É...  
Terapeuta: Porque te lembra que, antes da cirurgia, a gente já tava ajudando ele crescer. Algumas 
coisas que ele já tava fazendo!... E lá na cirurgia... tudo o que aconteceu e, logo ficou bem, foi mais 
cedo pra casa... e olha só! 
Camilla: É. Não faz nem um mês ainda... e a doutora falou que ele ia ficar quase um mês na UTI. <Não, 
não! Mas eu queria me acordar. E daí lá do bloco cirúrgico, já queria se acordar já! Nem...> 
[Nesse momento, ele começa a querer levantar] 
Terapeuta: <Cuidado essa cabeça! Hein, cara! Olha a força que tu tá fazendo? [Risos] Tu tá fazendo 
com força! É! Oh!> 

 
Camilla mostrou, ainda nesta sessão, que imaginava claramente um futuro feliz para 

Jota, evidenciando que ele seria muito esperto, mais ainda que o irmão mais velho, 

considerado na família como muito arteiro. A mãe, ao ver o filho melhor, talvez tivesse 

negando as dificuldades, assim como em sessões passadas, quando o comparou com seus 

irmãos, sempre apontando vantagens. Ao mesmo tempo, este movimento parecia necessário 

para que ela conseguisse investir no filho.  
Camilla: Eu fico olhando, vendo como ele vai ser... daqui a um ano, dois anos. 
Terapeuta: E o quê que tu imagina? 
Camilla: Eu imagino ele muito feliz... eu acho que ele vai ser muito feliz. Vou ter que amarrar no pé da 
cama! 
Terapeuta: De impossível? Tu acha que vai puxar o seu Matias? 
Camilla: Ahã. Eu acho que vai ser pior ainda.  

 
 A mãe se mostrou orgulhosa do filho, referindo várias conquistas dele. Valorizei, 

através da fala com Jota, o olhar de Camilla, a fim de ajudá-la a investir mais na evolução 

dele. 
Camilla: No berço assim, a gente segura ele nas coisas, ele se levanta de joelho... eu sei que ele ganhou 
esse macacão e eu olhei e disse: vai caber dois Jotas aí dentro! E ficou... marrecão...  
Terapeuta: <Tua mãe tá orgulhosa de ti, né? Tá se exibindo até! Hein? Tua mãe tá se exibindo! Te 
exibindo!> 
 
Nessa sessão, apareceu a expectativa maníaca da mãe de que Jota suprisse sua 

frustração, assumindo a profissão de Engenharia Aeronáutica – curso que ela gostaria de ter 

feito e, ainda, trabalhasse na NASA. Ficou óbvia a negação no sentido de que a malformação 

de Jota nunca lhe possibilitaria tal colocação, afora ser algo difícil mesmo para alguém em 

perfeitas condições de saúde. 
Camilla: E a gente continua falando... que ele disse que vai ser... <como é que tu diz que vai ser, 
Jota?> É... vai fazer Engenharia Aeronáutica! Trabalhar na NASA... [Risos] 
Terapeuta: Tudo isso... E quem é essa que teve essa idéia?  
Camilla: Eu que queria fazer Engenharia Aeronáutica... <o negócio é trabalhar na NASA, né Jota!> 
Terapeuta: Por que na NASA?  



Camilla: Ué! Pra nós ficar rico!  
 

Na décima quarta sessão (Camilla, Jota e Carmem), que ocorreu uma semana depois da 

última, era claro o enfoque em torno das angústias de Camilla, não havendo muito espaço para 

o tema vida e crescimento. O assunto girou em torno da vinda de Carmem, mãe de Camilla, e 

sua relação com a filha pelo que havia ocorrido22. 

Na décima quinta sessão (Camilla, Jota, Carmem, Luisa e Matias), conforme 

combinado na semana anterior, Carmem veio novamente, junto com Camilla e os filhos, pois 

Camilla disse que não teve com quem deixá-los. Apesar do marido Jorge ter sido também 

chamado a comparecer, este não pôde por causa do trabalho. Durante grande parte da sessão, 

conversei separadamente com Carmem, pois havia a necessidade de encaminhar Camilla para 

uma avaliação psiquiátrica e uma psicoterapia sistemática, e também encontrar uma forma 

mais efetiva de apoio. Desta forma, o tema vida e crescimento praticamente não foi abordado 

nesta sessão. Apareceu apenas em relação à necessidade de levar Jota ao médico para uma 

consulta, o que Camilla não estava conseguindo fazer devido às dificuldades pessoais (falta de 

dinheiro e esperava que alguém cuidasse de seus outros filhos). 
Carmem: Acontece, que é o que eu digo pra ela. Com ele, tudo é mais sério. Qualquer coisinha... 
espirrou, já é uma coisa séria. Não é uma coisinha só... 
Terapeuta: E porque que tu não pensou em levar ele ao médico?   
Camilla: Ah, porque eu não tenho tempo.  
Terapeuta: Como assim, não tem tempo?  
Camilla: A passagem. Dinheiro. Eu não tenho quem fique com as crianças... 
 

                                                 
22 A décima quarta sessão foi antecipada devido a Camilla ter me telefonado dizendo que estava muito triste e 
com vontade de morrer. Disse ter ingerido uma alta dose de remédios para pressão alta. Após conversar um 
pouco com ela e me certificar que estava arrependida e sem maiores riscos, pelo menos naquele momento, fiz 
contato com o marido, no seu trabalho, avisando o que tinha ocorrido e solicitando que fosse para casa, não a 
deixasse sozinha e, além disso, a levasse ao médico a fim de avaliar necessidade de lavagem estomacal e outros 
cuidados. E que a avaliação de um psiquiatra também seria indicada, uma vez que não era a minha área. Nesse 
mesmo dia, contactei com o supervisor clínico, psiquiatra, e concluímos que a intervenção estava adequada e não 
havia mais o que ser feito naquela hora. Telefonei no outro dia para a paciente e ela me disse que estava bem, que 
não tinha sentido maiores efeitos colaterais da medicação e que não havia ido ao médico por não ter com quem 
deixar as crianças. Diante do desleixo no cuidado e da estranheza por ela não ter sentido nada fisicamente, 
compreendi que me deparava mais com uma necessidade de atenção e, que provavelmente, se tratava de uma 
crise histriônica, e não de uma tentativa de suicídio. Mesmo assim, solicitei autorização para falar com sua mãe 
sobre o que aconteceu. Inicialmente, Camilla se mostrou resistente, mas com a minha atitude mais incisiva, 
mostrando que tinha passado do limite de sigilo em função da gravidade da situação, e que era para o seu 
cuidado, ela consentiu. Assim, telefonei para a mãe de Camilla, Carmem, expus a situação, a que ela reagiu de 
maneira bastante preocupada. Sugeri maior cuidado e proximidade nos próximos dias em relação à filha, e 
marcamos essa sessão conjunta.   

 

 
 



Na décima sexta sessão (Camilla e Jota), que ocorreu na semana seguinte, não via mais 

necessidade da presença de Carmem, pelo menos naquele momento. Camilla demonstrou 

preocupação com o tema vida e crescimento quando se referiu ao Jota para salientar que ele 

estava tendo aquisições “Eu tava pensando no Jorge Otávio... que ele está bem mais esperto agora. Eu 

comecei a fazer o que a senhora falou de fazer ele ficar sentadinho e agora ele já se levanta um pouquinho 

sozinho. Ele fica sentado e depois eu fico com ele ajudando ele a sentar... está tão bonitinho, gordinho. Ele está 

falando agora: papai, xixi, papa, mama e não. Eu digo pra ele: quer a mamadeira? Toma o teu titi, toma! ‘Não!’ 

[Risos] Quando ele não que... se não ele pega e fica derramando tudo na cama... assim, com a mão... é muito 

espoleta”.  

 Camilla também demonstrou preocupação com a recuperação pós-cirúrgica de Jota, 

pois queria levar o menino ao médico para ver como estavam os pontos “Tem um fio saindo pra 

fora, um fio branco, parece assim um fio da gaze saindo por aqui. Daí eu tentei puxar, porque eu achei que era 

um fiozinho, mas não tinha visto que tava grudadinho ali. Começou pouquinho, pouquinho, pouquinho, e saiu. Aí 

eu vou levar ele no Santo Antônio, no ambulatório, pra ver”. 

 Esse tema ainda apareceu no discurso de Camilla ao relatar que ela precisava pensar no 

filho naquele momento, pois não sabia o que poderia acontecer no futuro, demonstrando 

novamente o receio (velado) de perdê-lo “Ficar pensando no que eu posso fazer hoje por ele para eu 

não ficar pensando que, daqui a dois anos, vai acontecer tal coisa e aí não vou poder fazer mais nada... o 

coração dele vai crescer e, talvez, não venha o resultado dos exames dele lá do exterior23... Aí, no fim, a gente 

tem que pensar no que a gente pode fazer hoje, né? No momento”. 

A décima sétima e última sessão (Camilla e Jota) ocorreu três semanas depois em 

função de Ana Paula ter ficado hospitalizada por um problema renal. Apesar desta ser a razão 

assinalada por Camilla, acredito que ela estava também tentando prorrogar nossa despedida24. 

Esta sessão ocorreu quase sete meses após o primeiro encontro com Camilla, e Jota estava 

então com 1 ano e seis meses. Camilla contou satisfeita sobre o apoio que estava recebendo da 

sua mãe. Neste momento, Jota começou a se movimentar e ela logo enfatizou que ele já estava 

engatinhando. A conquista do menino parecia estar atrelada a dela, de estar se desenvolvendo 
                                                 
23 Os exames haviam sido enviados para o Canadá pelo hospital de Porto Alegre, para avaliar outras 
possibilidades de tratamento. 
24 O término da psicoterapia havia sido previamente combinado com Camilla desde o início do tratamento, 
quando foi acordado que seriam, em torno de 14 a 17 sessões. Porém, depois da cirurgia de Jota, ocorrida em 
torno da décima primeira sessão, foi visto em supervisão clínica que poderia se iniciar o processo de término para 
encaminhá-la a um atendimento sistemático na medida em que eram notáveis os benefícios já alcançados, mas 
também os limites de uma Psicoterapia breve pais-bebê. Assim foi anunciado para ela, desde esse momento, e 
questionada sua opinião sobre isto. Apesar de se mostrar resistente em relação à nossa separação e, 
especialmente, a um recomeço com outro profissional, Camilla expressou sua concordância. Assim, combinamos 
que, aos poucos, pensaríamos em uma data para o término. Quando ocorreu o episódio de maior angústia de 
Camilla, na décima quarta sessão, procurei acelerar o encaminhamento, pois ficou clara a necessidade de um 
atendimento com mais freqüência e sem limite de tempo para terminar. Estavam surgindo agora questões mais 
individuais de Camilla, o que não era mais o foco de tratamento da Psicoterapia pais-bebê.  



melhor com a ajuda da mãe; ela também estava podendo engatinhar, se movimentar “Ele 

engatinha agora!”. 

Mais adiante, continuou apontando como Jota estava se desenvolvendo bem, que fazia 

coisas que a irmã gêmea não conseguia e que estava muito crescido e ganhando peso. Fiz 

relação com tudo poder estar correndo melhor, com ela mesma e com ela e a sua mãe. Logo 

adiante, contou ainda que até a freqüência de consultas de Jota tinha diminuído, pois ele estava 

bem melhor. 
Camilla: [Risos] Eu acho que não vai parar de crescer... 
Terapeuta: <A mamãe tá assustada com o teu crescimento?> 
Camilla: Tá com nove quilos... engordou três quilos já depois que saiu do hospital.  
Terapeuta: É. Tá bem gordinho, né? As bochechas!... É! Melhorou... fez a cirurgia! A vovó ajudando... 
a mamãe melhor com a vovó, todo mundo ajudando... dá pra engordar! (...) 
Camilla: E o Jota tá bem. Agora a doutora já tá marcando as consultas de dois em dois meses. Não 
precisa mais ser de mês em mês que ele tá muito bem! 

 
 Camilla mostrou várias conquistas e também limites de Jota e, diante desses últimos, 

pareceu empenhada na busca de recursos concretos para superá-los. 
Camilla: Ele faz com as pernas assim... ele só com as mãos assim, na frente [Descrevendo o jeito que 
ele engatinhava].  
Terapeuta: Ele ainda não dobra as pernas?  
Camilla: Às vezes, ele dobra, mas acho que ele cansa.  
Terapeuta: Tá fazendo esforço, né?  
Camilla: É. Olha só! 
Terapeuta: Mas não fica sem ar? 
Camilla: Não. Eu consegui um torpedo de oxigênio pra ele. O senhor lá tem uma firma de ambulância 
deu lá pra ele só que tá vazio. Mas eu tenho que encher. Eu liguei pra Martins, é 63 reais pra encher, 
agora só falta o oxímetro. Que é o que eu tô fazendo um chá para conseguir.  

 
No entanto, embora feliz com seu desenvolvimento e melhora, Camilla mostrou que 

sabia que sempre se preocuparia com Jota, por mais que estivesse tudo bem, ainda assim seria 

um momento transitório, pelas condições inerentes à saúde dele.  
Camilla: Ah, daqui a dois meses, é pra fazer a eco pra ver como ele vai ficar. Se ele vai precisar fazer 
[Outra cirurgia] agora, né?... É um tempo de tranqüilidade... tomara Deus! Que ele não tenha nenhuma 
ocorrência no meio, né?  
Terapeuta: Eu acho que tu tá dizendo que é sempre uma preocupação, né? Mas tá um tempo mais 
tranqüilo. Tu tá feliz que ele tá se desenvolvendo, né?  

 
Mais adiante, Camilla manifestou através da sua esperança de que o filho ficaria bem 

futuramente, um reconhecimento em relação ao atendimento psicoterápico recebido e o desejo 

de que não terminasse tudo definitivamente naquele dia, como estava previsto. 
Camilla: Depois quando o Jota tiver bem grande, nós vamos procurar a doutora pra mostrar pra ela, 
que o Jota ficou bom de verdade! <Né?> 
Terapeuta: É. Quer dizer... até logo, né? Que a gente pode se encontrar um dia. E tu quer mostrar como 
a gente trabalhou, que ajudou. Não é uma despedida, Camilla, definitiva... mas essas coisas... na vida 
assim, são necessárias pra crescer, né? 

 



 Nessa sessão, chamou atenção que Camilla referiu também evoluções de seus outros 

filhos, como o fato de Matias ter recomeçado a falar, e sua relação com o filho Ítalo, que 

estava sob guarda da avó estar mais próxima do que antes. 
Camilla: E o Matias chegou assim: ‘Tu vai fazer bolo, mamãe!’ [Risos] Bem assim! 
Terapeuta: Falando? 
Camilla: É. Ele tá falando tudo, agora! (...) É. E... amanhã é o aniversário do Ítalo... eu vou abraçar ele 
antes de ele sair pro colégio! Iniciar cedo da manhã. 
 
Duas semanas após esta sessão de encerramento da psicoterapia, foi realizado o 

encontro de avaliação pós-psicoterapia (Camilla e Jota), no qual uma colega realizou algumas 

entrevistas de avaliação com Camilla, conforme detalhado no Capítulo II.  

Nesta ocasião, Camilla demonstrou-se atenta ao tema vida e crescimento. Inicialmente, 

se referiu ao filho como uma criança “Diferente”, que necessitava de cuidados especiais para se 

desenvolver e, posteriormente, pôde relatar que estava conseguindo observar as aquisições de 

Jota “Ah, com ele, é tudo diferente, né? A gente tem que... ter um cuidado todo especial com ele... né? Pra mim 

ele continua sendo o meu bebezinho, (...) mas eu via ele só assim, né? Uma criança com problema, que nasceu 

assim... E agora não, agora eu vejo os outros lados dele... ele dançando, ele rindo... e conversando”. 

Ainda em relação a este tema, Camilla relatou que estava conseguindo sentir prazer ao 

realizar os cuidados básicos com o filho, pois ele estava começando a apresentar algumas 

melhoras “Não queria comer, e não comia. Agora, depois de um ano e dois meses, que ele começou a comer. 

Então, pra nós é uma satisfação... tá dando comida e ver que ele tá se alimentando bem (...) começou a falar as 

coisinhas... engatinhar que ele não engatinhava. Sentar, ele já tá sentando um pouquinho. Então... agora ele 

melhorou (...) Ficar de pé sozinho”.  

O tema vida e crescimento se fez presente na maior parte do encontro de avaliação pós-

psicoterapia, pois Camilla, em vários momentos, relatou que o filho estava tendo boas 

evoluções em seu desenvolvimento; falou sobre seu bom humor, sobre as aquisições motoras, 

sobre o seu temperamento e sobre sua esperteza “Sempre alegre... não tem... mudança de humor 

assim... sempre faceiro!, ele engatinha e vem rápido! Ele é ágil... bem sincronizado... bota uma perninha, depois 

a outra perninha... não cai assim, pelo menos da cama, não!. Só que ele dá na irmã dele (...) sempre quando eles 

estão juntos, ele bota os pés na cara dela e ele fica chutando... e ela fica chorando, e ele fica rindo e ela fica 

chorando... até porque ele se vira, morde ela... puxa os cabelos dela. Ele é muito esperto!”. Camilla mostrou 

que ainda existia preocupação com a condição física de Jota e receio quanto às possíveis 

hospitalizações “Eu não gosto de, por exemplo, quando ele tá no hospital, né?”. 

 

 



Síntese sobre o tema vida e crescimento 

Inicialmente, percebeu-se uma representação materna em torno de um bebê mais 

parcial, idealizado, com uma visão compensatória da malformação, tanto em termos físicos 

como psíquicos. A representação sobre si mesma era de uma mãe incompetente na medida em 

que não conseguia prover o filho com suas necessidades, o que intensificava os seus 

sentimentos de desvalia e culpa. Aos poucos, Camilla foi podendo expressar mais sua raiva 

por toda aquela situação e pelo medo de perder o filho, o que pareceu ter aberto espaço para 

pensar mais na sua realidade e até começar a buscar recursos efetivos para Jota. Passou a ver o 

filho com mais potencial de evolução e, a si mesma, com mais capacidade para ajudá-lo. 

Porém, em uma fase posterior, que envolveu o cateterismo e a cirurgia de Jota, Camilla 

manifestou uma visão de um bebê vulnerável e ‘diferente’. Estava com muito pavor de que ele 

morresse. E, apesar de se sentir culpada e ainda passiva em alguns momentos, pareceu assumir 

uma postura de maior enfrentamento das dificuldades, buscando apoio nos familiares e 

médicos. Mais ao final, a representação materna do bebê pareceu mais integrada, na medida 

em que Jota era visto tanto com potenciais, como também com fragilidades, e os sentimentos 

de Camilla mesclavam esperança e medo, além de uma noção de que sua vida guardaria 

sempre uma oscilação entre momentos de mais tranqüilidade e outros de tensão. A idéia de ser 

um bebê ‘diferente’ se manteve na mente da mãe. As representações maternas de si mesma 

envolveram, aos poucos, uma impressão de maior competência e atitudes mais ativas, apesar 

de momentos de cansaço e maior culpa serem recorrentes. 

De forma sintética, a evolução do tema vida e crescimento revelou que a representação 

materna sobre o bebê passou de mais parcial (frágil ou idealizado), para mais integrada 

(vulnerável, porém com potenciais). A respeito dela mesma, Camilla pareceu menos passiva e 

certa da sua incompetência, passando a buscar recursos e informações sobre a malformação de 

Jota. Por oras, parecia que reincidia aquela sensação de falta de condições de prover o filho, 

mas parecia não desistir facilmente de tentar, sempre procurando novas maneiras, como se 

acreditasse mais em seu valor como mãe. Os sentimentos maternos de medo, raiva e culpa, ao 

serem trabalhados na sessão, pareceram ter possibilitado que surgissem os de esperança. 

 

3.3.2.Relacionar-se Primário 

O tema relacionar-se primário, como definido originalmente por Stern (1997) refere-

se à capacidade de amor materno e do reconhecimento do bebê como seu filho. É o 

envolvimento socioemocional da mãe com o bebê que pressupõe que ela possa ‘compreendê-



lo’ mesmo no aspecto não verbal. No presente estudo, este foi ampliado para incluir todos os 

aspectos ligados às representações maternas acerca da relação e da interação mãe-bebê, bem 

como às eventuais interferências da malformação nesse contexto, tais como aceitação do bebê 

e tolerância com sua maior dependência e necessidade de cuidados especiais.  

O tema relacionar-se primário apareceu pouco no primeiro encontro de avaliação 

(Camilla e Jota), pois Camilla se dedicou mais a contar sobre o período de gestação e os 

conflitos com sua família de origem. Ainda assim, pôde-se observar este tema bem no início 

da entrevista, quando a mãe falou sobre o olhar do filho, demonstrando o quanto estava atenta 

à sua profundidade e interessada no seu significado.  
Camilla: Desde que ele começou com 4 meses. Ele tem esse olhar. As pessoas ficam apaixonadas 
Terapeuta: Profundo né? 
Camilla: Parece que ele tá tentando dizer alguma coisa... tinham pessoas de outros quartos que diziam: 
mas olha o olhar dele. Ficava com o olhar parado assim. Parece que ele tá querendo dizer alguma 
coisa. 
Terapeuta: O que tu imagina que ele tá tentando dizer? 
Camilla: Ah não sei assim, não tenho idéia assim. Mas parece que ele sempre quer dizer alguma coisa. 

 
Já no decorrer desse encontro, poucas vezes ela se dirigiu diretamente ao bebê ou falou 

sobre ele; estava bem absorta em si. A evidência está que, em um momento que o bebê chorou 

e interrompeu sua fala, ela pareceu irritada, primeiramente ignorando e, depois, quando 

chamei atenção sobre isso, falou de um jeito mais ríspido com ele.  
Terapeuta: <O que foi, Jota?> 
Camilla: Tá com sono. Em vez de nanar. Depois fica aí, todo torto.  
Terapeuta: Pois é... 
Camilla: <Quer deitar ali na caminha? Tu deita, e tu chora mais, né?> 

 
O tema relacionar-se primário apareceu mais no segundo encontro de avaliação 

(Camilla e Jota), realizado ainda na mesma semana, em algumas situações nas quais a mãe 

demonstrou saber decodificar os desejos de Jota, como por exemplo: “Ele se treme todo quando ele 

quer alguma coisa, acho que ele quer fazer alguma coisa... a mamadeira dele, [Quando ele quer] se treme”. Em 

um outro momento, ele chorou e ela lhe perguntou: “Leitinho ou bibi [Bico]?”. Logo ajeitou ele no 

colo, e eu perguntei se não era frio do ar condicionado, ao que ela respondeu firmemente que 

não, como mostrando que conhecia o filho “Não, ele tá com fome e já ajeita para dar a mamadeira. É só 

dar a mamadeira que ele pára de chorar”. 

Camilla demonstrou o quanto estava conectada com o filho, investindo nele, desejando 

sua melhora, presente física e psiquicamente, o que a fazia, inclusive, em alguns momentos, 

perder o interesse nos acontecimentos à sua volta, por mais importantes que fossem “No Natal, 

eram seis horas da tarde e fui pra casa [Saiu do hospital]. A minha mãe me levou pra minha casa e disse: ‘Ah, tu 

não vai vir pra ceia de Natal?’. Eu disse: ‘Ah, não tenho nem... vontade!’, né? Porque a gente não sabia o que ia 



acontecer [Com Jota], né?”. Em seguida a esta verbalização, a mãe olhou para Jota e percebeu que 

ele estava escorregando um pouco do colchão, dizendo carinhosamente: “<Vou te puxar, tu tá 

caindo... Vou te puxar>”, enquanto ajeitava ele no colchãozinho da sala. Pensando na seqüência 

verbal e gestual ocorrida, dá para pensar no simbolismo do gesto de puxar o bebê, relacionado 

a como que ela investiu, acreditou, tentando puxar Jota para a vida. 

Referiu como os primeiros dias, enquanto Jota ainda estava hospitalizado, foram 

difíceis para ela interagir com o filho e a tristeza que sentia por isso “Não podia trocar, não podia 

pegar no colo. Ficava triste que não podia. Elas diziam só quando ele tivesse um quilo e 800 gramas”, mas que 

não deixava de ir vê-lo todos os dias “Mas eu ia. Entrava umas 6 horas e saía umas 21 horas. Até as 

enfermeira diziam, mas não precisa tu ficar, tem uma enfermeira para cada três crianças. Era só uma sonda 

[Nem mamava], não tinha o que eu fazer, mas eu ia”. Nesse momento, Jota chupava a mamadeira 

vorazmente, fazendo barulhos, chegando a chamar atenção. Parecia estar mostrando a sua 

gana de vida. Essa mesma gana apareceu na próxima verbalização de Camilla, quando disse 

ter encontrado uma maneira de estar verdadeiramente com ele no hospital, a qual estava 

presente até os dias atuais “Aí eu falava... elas [As enfermeiras] mandavam eu calar a boca, de tanto que eu 

falava. Eu contava tudo que acontecia, hoje teu irmão não sei o que, tua irmã fez aquilo... eles pensavam essa aí 

parece maluca. Eu falo com ele até hoje como se fosse adulto. Falo até hoje”. Logo em seguida, o bebê se 

engasgou e a mãe disse: “<Viu, engasgado, pra que tomar desse jeito>”, referindo-se à mamadeira. 

Senti uma necessidade de traduzir esses investimentos incansáveis dessa mãe e disse: “E isso 

é...”, mas a maior sintonia é que ela não me deixou terminar e olhando para ele, complementou 

exatamente com o que eu ia dizer “<É amor né, Jo!>”. 

Nesse encontro, a mãe mostrou como lidava com os momentos mais dolorosos, 

procurando o humor na interação com filho, para conseguir suportar o sofrimento “Uma vez, ele 

tava com um óculos, e umas botas no pé, que eles botavam tipo de alumínio, acho que pela foto sensibilidade, o 

pezinho era muito sensível... e uma touca na cabeça. Eu cheguei e comecei a rir e disse – o que parece isso, uma 

touca colorida, um óculos... parece até um hip rock. Ah, eu ficava lá, brincava. Até hoje, esse aqui é o nego 

drama, a gente apelidou ele. Não sei se a senhora conhece? Tá sempre chorando, miando”. Nesse momento, 

Jota se engasgou mais uma vez, e a mãe disse: “<Tá, queres brincar com a tua tutti> [Mamadeira]?”, 

mostrando realmente que a atividade lúdica fazia parte da vida relacional deles. 

Ainda nesse segundo encontro, a mãe mostrou conhecer o jeito do filho, reconhecendo 

já uma identidade “Ele é manhoso assim, a gente vê que ele quer as coisas e, se a gente não pega pra ele, ele 

fica manhoso, chorão... não fica estático”; “Se a gente não dá o leite pra ele na hora, ele já começa a chorar. E 

aí, se tu vai dar o leite ele já não quer e ele fica furioso, fica brabo”; “E ele faz assim quando tá brabo, com a 

mãe e... com o cabelo [Mostra o gesto]”. 



Por outro lado, percebeu-se ainda, como no primeiro encontro, que, em grande parte do 

tempo, ela queria o espaço da sessão para si, ficando irritada quando Jota interferia. Por 

exemplo, em um momento que falava que seus filhos não tinham frescuras, que dormiam a 

noite toda, e etc., o bebê chorou. Ela disse: “<Psiu! Que é? Oh, o fiasco! Oh, eu vou te dar uma 

chinelada! Hã! O que é isso!>”. Diante disso, questionei Jota sobre o que houve, se estava triste e 

também se queria conversar, tentando dar uma conotação de comunicação ao choro dele e não 

de fiasco ou incômodo. E ele se acalmou, e sorriu.  

De fato, depois disso, parece que Camilla se conectou com ele, brincando “<Que bafo de 

leite! [Risos] Tu tomou todo o leite que tinha? Encheu a cara? É? Tu tá bebinho de leite? Quer ficar de pé...> 

agora eu vou ter que ficar assim? [Risos]”, se aproximando do bebê e o levantando de pé no colchão. 

A partir daí, seguiu contando sobre o desenvolvimento e conseguiu sentir espaço para falar 

também das suas próprias dificuldades com a malformação de Jota, incluindo, nesse relato, 

suas impressões sobre a personalidade do filho. Aceitar o choro dele como uma comunicação 

talvez tenha servido para que ela também pudesse ‘chorar’, ou seja reclamar, não esperando 

mais que eu a criticasse, e sim a escutasse como fiz com Jota, acreditando ser uma 

comunicação. Camilla passou assim a reclamar. Repetiu diversas vezes que ele era muito 

exigente, que queria tudo imediatamente, e que ficava bravo quando não atendido “Ah, se a 

gente não dá o leite pra ele na hora, ele já começa a chorar. E aí, se tu vai dar o leite, ele já não quer e ele fica 

furioso, fica brabo”. E que isso se tornou mais difícil em algumas situações, pois pela fúria, ele 

acabou chorando e ficando sem ar, pelo seu problema respiratório, o que pode ser confundido 

com uma crise cianótica, pois ficou roxo e ‘se finou’, deixando-a muito assustada “Então, até 

que ele fica... se fina, como se diz, né? Falta aquele oxigênio no cérebro e ele desmaia. Mas não é pra mim me 

preocupar [O médico disse] que, aos poucos, ele vai depois voltando... aí eu perguntei: mas não dá alguma 

seqüela? Não, [Ele disse que] isso é só visual”.  

Um pouco depois, Camilla disse que Jota ficava grande parte do dia no bercinho, 

quietinho e, muitas vezes, sozinho, pois ela ficava em outras peças da casa, vindo quando ele 

chamava. Que o deixava sem muito colo para não acostumar.  
Terapeuta: E ele fica sozinho um pouco, Camilla? Ou tu fica o tempo? 
Camilla: Eu fico dentro da casa assim, e ele fica no bercinho dele. 
Terapeuta: E ele fica quietinho sozinho? 
Camilla: Às vezes, ele me chama, né?  
Terapeuta: E no colo, ele fica pouco, que tu me disse? 
Camilla: Fica. Fica pouco. Até porque eu não gosto muito de dar colo.  
Terapeuta: É? O quê que tu sente? 
Camilla: Não, porque depois se a gente falta pra eles...  
Terapeuta: Quando tu diz que tu tem medo, tu diz de faltar, é de não estar pra cuidar dele? 
Camilla: É, ou ficar doente ou mesmo morrer, sei lá! Porque a gente não sabe, né? O dia de amanhã e 
alguém ficar e judiar deles, né? Então, eu gosto deles mais independentes. 

 



Ela explicou que esse medo de faltar para os filhos a fazia incentivar a independência 

deles. Pode-se perceber que essa atitude gerava um comportamento de abandono de Camilla, 

com Jota quando não estimulava seu desenvolvimento emocional e nem físico; e com as outras 

crianças igualmente, pois ficavam soltas pela casa, correndo riscos importantes. Por exemplo, 

nesse momento contou, com orgulho, que seu filho de três anos, ao vê-la dormindo, tentou 

acordá-la e ela fingiu que seguia dormindo, ele preocupado, buscou um remédio e água e 

tentou colocar na boca dela. O menino, além de estar sozinho pela casa, tinha acesso a 

remédios e, provavelmente, a outros materiais e situações perigosas. A seqüência interacional 

ocorrida em seguida revelou esta atitude, pois Jota, que estava quietinho no colo da mãe, 

tranqüilo, começou a chorar neste momento em que ela falava que eles precisavam cuidar de si 

mesmos, parecendo sentir a tensão do assunto e dizer que ele precisava sim de sua mãe. 

Seguiu chorando, e depois ela o levantou um pouco, mas ele não parou de choramingar 

enquanto ela contava sobre a importância da independência. Logo, por associação livre, 

lembrou de si mesma, e do fato de ter amadurecido cedo, talvez até como uma sobreadaptação 

que a protegia de se perder no desamparo. Disse: “A minha mãe me ensinou que, com três anos, eu 

falava tudo. Perguntavam pra mim: ‘Ah, o quê que teu pai é?’ Ah, o meu pai é... o nome dele é João Otávio. 

Trabalha lá no.... então, tinha como eu me localizar, se acaso eu me perdesse ou alguma coisa na rua, tinha 

como eu me localizar ... e a minha mãe: ah, a minha mãe é..., Carmem. Era assim...”. Ao que intervi: 
Terapeuta: E tu não acha que o teu sentimento...  aquilo que a gente falava na segunda... que tu não 
quer que eles fiquem assim desamparados... como às vezes tu se sentes? 
Camilla: É. 
Terapeuta: Quer que eles saibam se virar... e que eles não sofram.  
 
Nesse momento, mostrei que a maneira dela se relacionar com os filhos poderia estar 

representando seu temor pessoal. Em seguida que falou do desejo de que os filhos “Se 

virassem”, Jota chorou mais uma vez, e a incentivei a pegá-lo, mostrando o quanto ele ainda 

precisava dela, inclusive para se desenvolver, tentando trabalhar na interação a intolerância à 

dependência dele.  
Camilla: <Tu fez cocô? Tu tá é querendo comer, né? Oh, xarope!> O quê que ele quer?! Ele quer é 
folia! Quer folia! <Tu quer é brinquedo, isso sim!> 
Terapeuta: <É, né? Eu quero brinquedo!> 
Camilla: <Mas a mãe não consegue ficar contigo assim! Tu quer ficar assim? Não firma esses 
tronquinho ainda! Viu!> 
Terapeuta: Mas, olha só ... eu acho que ele pede um pouco que tu estimule ele, né? Porque se ele fica 
deitadinho, ele não pode exercitar o músculo, né? O tônus.  
Camilla: Oh, ele não consegue, ele fica assim, um pouquinho... oh... [Mostrando que ele cai quando o 
coloca sentado. Coloca ele de pé no colchão, segurando]. 
Terapeuta: Quando tu faz isso, tu estimula ele né? Oh, viste! Quando tu vai fazendo isso, Camilla,... tu 
vai estimulando ele a conseguir... viste! [Eu pego ele e mostro que, forçando um pouco, ele responde, se 
esforça]. 



Camilla: Eu queria que o meu filho ficasse sentado um pouco! Porque daí quando ele sentar, ele já 
engatinha, né?  
Terapeuta: Mas tu pode fazer isso... tu vai sentando ele em ti e vai ajudando ele a ficar um pouco 
sentadinho assim... porque do nada ele não vai ficar.   

 
Depois disso, Camilla estimulou mais algumas vezes o tônus de Jota ao longo da 

entrevista, falou mais com ele diretamente, enquanto respondeu sobre o seu desenvolvimento, 

além de tentar decodificar a razão de seus resmungos. Como por exemplo: “Acho que é por isso 

que ele tá chorando. Deve estar com dor de barriga e não consegue fazer cocô”.  
Na seqüência, o encontro ficou nitidamente diferente, com uma participação muito 

mais próxima de Jota, o que ocorreu por convite da mãe ou meu, mas com uma resposta 

positiva dela que seguiu o diálogo com ele. 
Camilla: Ele gosta de ficar pelado. Eu faço cosquinhas nele... ele gosta. 
Terapeuta: O que ele faz no banho? 
Camilla: No começo ele chorava muito... agora a gente pega, faz assim, no rosto dele com mãozinha, e 
aí ele já aprendeu a bater com a mãozinha na água... e ele gosta.   
Terapeuta: <Tu brinca no banho?> 
Camilla: Eu tenho uns patinhos que eu ganhei... do meu vizinho... eu boto na bacia... [Fala como se 
fosse ele. Nesse momento, Jota parou de chorar e resmungar, e ficou bem calmo, mostrando que se 
tranqüilizou com sua inclusão na conversa, quando sua mãe falava com ele]. 

 
E, assim, Jota foi se acalmando, ficando quietinho em seu colo por um longo tempo. 

Mas mesmo assim, mais ao final da entrevista, ao perguntar sobre o humor de Jota, a mãe 

frisou que ele era tranqüilo quando não tinha ataques de fúria, mas que hoje estava muito 

chatinho. Mais uma vez, revelou que não estava acostumada com estas manifestações de Jota, 

que ele tinha que ser independente, e que ela queria mais tempo pra si. Com isso intervi: 
Camilla: Ah, mais ou menos. E... eu não sei ainda dizer. É porque hoje ele tá chato. 
Terapeuta: <Agora eu até já parei, mamãe! Eu até já parei agora! Agora tô bem quietinho agora! 
Também o quê que vocês pensam!? Eu sou neném, eu gosto que conversem comigo! Vocês ficam horas 
as duas conversando! O quê que vocês tão pensando também! Eu vou ficar só quietinho? Eu tenho que 
dizer o que eu tô sentindo! Isso é tão bom! Né Jota? Que eu posso dizer que eu não tô gostando... que 
não fico que nem aquelas pessoas que ficam mudas, que nunca falam o que sentem! Né? Nunca falam se 
não tão gostando, nunca falam nada! Tem algumas pessoas assim, tu sabia Jota? Tu não, né? Tu diz se 
não gosta, tu reclama. Tu diz se gosta... né? Tu quer... tu quer ser visto, né? Que legal isso aí! Eu acho 
legal! Tá?> 
Camilla: <Viu? Moleque!> 
Terapeuta: <É, eu acho muito legal! E a tua mãe também! Te ajuda com isso daí. Sempre tá contigo. 
Brinca contigo. Que legal essas coisas todas, né? Tem umas coisas difíceis na vida, eu sei! Que tu tens 
umas coisas difíceis que dói, que te deixa triste, a mamãe também, mas tem umas coisas que são 
alegres! A gente vai falar das duas coisas aqui, tá? Combinado?> 
Camilla: <Viu?> 

 
Camilla pareceu mais orgulhosa dela mesma, quando valorizei suas reações. E, em 

seguida, começou a mostrar os pêlos dele na região do buço, os quais são efeitos colaterais dos 

remédios, parecendo testar minha real aceitação com ele e, conseqüentemente, com ela. Tentei 

finalizar a entrevista nesse momento, mas a mãe mostrou que não podia ir embora sem aquele 



espaço para si e, que talvez agora que estava certa da minha disponibilidade verdadeira para 

acolhê-los, precisava falar sobre suas pesadas preocupações. Jota chorou mais uma vez quando 

o clima ficou mais tenso e ela irritada disse: “<Agora tu tá chato de verdade>”. Foi perceptível 

uma atitude de oscilação de Camilla para com o filho, ora mais pacienciosa e alegre, ora 

irritada e triste. Procurei conter suas inseguranças, afirmando que eu estava ali com eles, e 

ajudando a pensar algumas questões objetivas sobre possíveis auxílios, os quais Jota poderia 

ter direito, devido à malformação, tais como transporte, recursos para medicamentos, etc. 

No terceiro encontro de avaliação (Camilla e Jota), ocorrido na semana seguinte, o 

tema relacionar-se primário quase não se fez presente nas verbalizações de Camilla e nas suas 

interações com Jota. As preocupações da mãe estavam mais voltadas para a irmã gêmea do 

menino, Ana Paula, que estava com hepatite e correndo alguns riscos importantes de saúde.  

O primeiro momento em que este tema apareceu foi logo na chegada, quando Camilla 

mostrou reconhecer alguns brinquedos novos na sala e, sobretudo, demonstrou conhecer os 

gostos do filho “<Olha aqui que bonito esse aqui oh! Esse aqui é novo! Esse aqui tu não conhecia!. Que lindo 

esse aqui! Não é?> Ele gosta desses que tem barulho”. Em seguida, a mãe já se concentrou em falar de 

suas angústias e, quando o choro de Jota lhe interrompeu, disse: “<Oh, meu filho! Tu já vai começar 

já?>”, demonstrando não estar muito disponível para atendê-lo.  

Essa atitude mais impaciente com o filho se manteve ao longo de todo esse encontro. 

Quando Jota atirou o chocalho, a mãe reagiu irritada “<Não joga, Jota! Tá caindo aí, oh!>”, ao que 

procurei decifrar, falando como se fosse o bebê para buscar aproximação e compreensão 

“<Sabe o que é? Eu jogo pra ver se tem alguém que vai trazer pra mim! Né, Jotazinho?>”, mas ela manteve 

suas energias em suas preocupações.  

Por fim, enquanto contava sobre seus medos que a filha não ficasse bem, se sentindo 

culpada por não ter cuidado bem dela, Jota chorou e a mãe disse: “<Psiu! Eu vou brigar contigo, 

hein? Quer o teu leitinho? Agora? Ih! Acho que virou aqui>”. Novamente, tentei uma aproximação, 

mostrando que ele podia estar precisando dela “<Virou? Que foi? Hein? Que foi? Ãh? Quer leite? Ou 

tu quer colo da mamãe?>”. Agora sim, Camilla pareceu ter escutado “<Quer um colinho primeiro? E 

depois o leitinho?>”, pegando o filho no colo.   

Já uma semana depois, no quarto encontro ainda de avaliação (Camilla e Jota), foi 

ainda mais notável que Camilla precisava do espaço deste encontro para ela. As manifestações 

e reclamações de Jota pareceram significar, prioritariamente, interrupções dos seus desabafos. 

A mãe, na maioria das vezes, reagiu incomodada. Em um dos momentos em que isso 



aconteceu, a mãe falava que, depois do nascimento dos gêmeos, a vida financeira da família 

piorou muito, e Jota começou a choramingar. Querendo que ele ficasse quieto, ela disse: 
Camilla: <O quê que aconteceu, chato!?>  
Terapeuta: <O que foi, hein? Tu quer um ursinho? Hein? Quer conversa? É? Ahã?> 
Camilla: <Quer o ursinho? Oh, o ursinho... esse ursinho amarelo!> 
 

Logo, ela seguiu falando do quanto se preocupava em não poder comprar os remédios 

dele com tranqüilidade, que isso era mais pesado do que a doença em si, pois se sentia culpada 

em não prover segurança para o filho. Sua voz revelava angústia e desespero. Nesse exato 

instante, Jota chorou, demonstrando compartilhar desse estado, ao que a mãe reagiu: 
Camilla: <O quê que é chato! Tu tá muito chato! Tu tá muito chato! Não dá pra ficar contigo no colo, 
tu é muito chato! Viu! Vou falar pra tia!> 
Terapeuta: O quê que ele tá falando contigo? É? É?  

 
A carga era demais para o seu colo, mostrando o peso que ele significava para ela.. E, 

para mim também, em alguns momentos. Nesse, por exemplo, Camilla mudou de assunto logo 

após minha intervenção de aproximá-lo dela. Falou do aniversário do sobrinho, da festa, quem 

sabe querendo aliviar a carga. E eu aceitei, ficando sem reação, no sentido de mostrar esse 

peso para ela. Minha intervenção foi menos direta e, posso dizer talvez, mais inconsciente. 

Comecei a me dirigir mais a Jota, incluindo-o mais na conversa. A mãe naturalmente se 

dirigiu ao filho, agora de forma leve e lúdica, oferecendo-lhe carinhosamente a mamadeira. 

Ainda vale descrever a seqüência da cena, pois Camilla não conseguia abrir a tampa da 

mamadeira, porque estava com o filho no colo, e eu me ofereci para ajudar, abrindo com mais 

facilidade e lhe entregando, para alimentá-lo. Acredito que estávamos destampando juntas o 

que estava impedindo de alimentar Jota, sem precisar falar nisso tão explicitamente. A cena, 

que se seguiu a este momento, é a mãe com o filho mamando em seus braços, verbalizando: 
Camilla: Ah, o convívio com ele é normal assim, né? Eu procuro fazer distinção, né? Eu gosto de tá com 
ele, eu gosto de conversar, eu gosto de dançar [Risos], eu canto pra ele. Come bastante... eu gosto de tá 
com ele, ás vezes, mais com ele do que com os outros, né?  
Terapeuta: É? Por quê que tu acha?  
Camilla: Ah, porque eu acho que ele precisa de mais atenção, né?... A gente procura tá ensinando as 
coisinhas pra ele, brincar, conversando bastante, eu falo com ele como se fosse adulto assim, né? 
Explico pra ele o que aconteceu. 
Terapeuta: Tu acha que a tua relação com ele é diferente da com os outros?  
Camilla: Eu acho. É. Às vezes, a gente diz que a gente ama os filhos de uma maneira só, né? Não que eu 
não ame os outros, mas eu tenho uma relação mais forte com ele e com o Matias.  
Terapeuta: Com os dois? 
Camilla: É.  
Terapeuta: Tu acha que da mesma maneira?  
Camilla: Amo, da mesma maneira sim. Não sei, eu sempre fui mais ligada aos meninos do que com as 
meninas. Porque meu marido... não tinha filha mulher. Então, eu fiquei com eles assim, né? Mais 
ligada.  
Terapeuta: E  quando tu diz que tem mais essa coisa de ele precisar se desenvolver melhor. Tu acha que 
é porque ele é menino ou porque ele tem esse problema?  



Camilla: Não, porque ele tem esse problema. Se fosse a menina que tivesse, também eu seria da mesma 
maneira. 

 
Parece que, aqui, Camilla explicou a carga que o filho representava, que antes mostrou 

quando estava mais irritada e, ao mesmo tempo, a dosagem do seu amor e atenção entre os 

filhos. Que precisava se dedicar mais a quem precisava dela, no caso a ele, estar mais ligada, 

investir para que ele pudesse crescer e que isso, às vezes, lhe pesava, de tanta preocupação. 

Essa idéia pareceu se confirmar na seqüência da sessão. Camilla falou em seguida, ainda em 

clima de ‘festa’ sobre a relação dos dois: 
Camilla: Bah, a gente se comunica bastante! 
Terapeuta: É?  
Camilla: Ah, a gente conversa... ao mesmo tempo em que eu fico conversando com ele, eu canto, eu sei 
o que ele gosta de ouvir... assim, a gente faz.  

 
E depois, falando das tarefas com ele, mais especificamente do banho: 

Camilla: Não, eu gosto de fazer... eu gosto de fazer. Porque mesmo a minha irmã fazendo eu tô sempre 
em cima, vendo se ela tá fazendo direitinho, se ela não tá apertando muito, se ela não tá descuidando, 
né? Na banheira. 

 
Em seguida, quando falava novamente sobre suas preocupações com os remédios do 

filho, Jota tossiu e ela voltou a ficar mais irritada e a falar num tom mais ríspido, o que 

demonstrou que, por detrás dessa postura mais intolerante, deveria ter sentimentos de medo e 

insegurança a respeito de sua doença.  
Terapeuta: <Ah! O que foi!> 
Camilla: Isso é do remédio. Que ele fica assim.  
Terapeuta: É? 
Camilla: <Pára. Pára de se mexer, pelo amor de Deus! Tu vai cair no chão, hein!? E eu vou deixar!> 

 
O tema do relacionar-se primário se fez evidente, ainda nessa entrevista, quando 

Camilla descreveu o que mais e o que menos gostava de fazer com o filho. 
Terapeuta: Tá. Ah, o quê que tu mais gosta de fazer com ele, Camilla?  
Camilla: Eu gosto de passear com ele assim, gosto de sair com ele. Eu gosto das pessoas olhando ele e 
dizendo: tá bonitinho! Eu gosto de passear assim, com ele. Gosto de dar comidinha pra ele. Que eu 
acho que ele... não sei, parece que ele comendo, que ele vai melhorar assim.  
Terapeuta: Uma sensação de que ele vai crescer, vai...  
Camilla: Eu adoro dar comida! (...) Ah, eu acho que é ele rindo. Eu adoro ver ele rindo. Tá jogando as 
coisas no chão! 
Terapeuta: Mas rindo assim, porque assim, o quê que te dá? Que sensação que te dá? 
Camilla: Que ele não tá sentindo dor. Que ele tá feliz. Que ele tá gostando do que tá acontecendo. Que 
ele tá gostando do que ele tá fazendo.  
Terapeuta: E o quê que mais te desagrada?  
Camilla: Levar ele pro hospital e quando eu vejo que ele tá chorando por dor.  
Terapeuta: O quê que tu sente?  
Camilla: Ah, fico triste assim, me sinto impotente. Porque eu não posso fazer nada, né? Só dar o 
remédio e esperar.  
 
Na semana seguinte, no quinto e último encontro de avaliação (Camilla e Jota), o tema 

relacionar-se primário apareceu pouco, pois Camilla estava mais concentrada em falar de si 



mesma: inicialmente, sobre suas carências, depois, a respeito de providências objetivas que 

tinha tomado em relação a benefícios para Jota e, por fim, contou da mudança de atitude que 

estava percebendo na sua mãe.  

No primeiro momento em que se evidenciou o tema, foi quando Jota chorou enquanto 

ela estava referindo seu dia de aniversário que passou com a mãe, o quanto ela estava 

diferente, próxima e cuidadosa com ela. Diferentemente de muitas outras situações, ela 

calmamente parou de falar e o atendeu, pegando a mamadeira e o alimentando. Isso talvez 

tenha revelado que a vivência que estava descrevendo a tinha deixado mais preenchida e 

calma, não necessitando, portanto, irritar-se com o filho.  

Logo em seguida, disse que estava se sentindo melhor com estas mudanças na relação 

com sua mãe e, por iniciativa própria, incluiu Jota carinhosamente na conversa “<Né, filho?>” A 

seguir, Camilla mostrou estas mudanças também na interação, como se fossem ‘presentes’. 

Disse que o filho tinha um presente de Natal em casa para mim, mas que ela esqueceu em casa 

e, então, apresentou um Jota mais ativo e estimulado, diferente de antes, que foi notável o 

quanto ele ficava mais sozinho, menos no colo e recebendo poucos estímulos – assunto que foi 

trabalhado no segundo encontro. 
Camilla: Eu comprei um presente de Natal pra dar pra senhora, mas aí eu esqueci em casa. 
Terapeuta: Mais presente!  
Camilla: Eu sai correndo de casa e... 
Terapeuta: [Falo para Jota] <Eu já ganhei dois presentes! Dois presentes eu já ganhei! Como é que eu 
vou ganhar mais presente! Hein?!> 
Camilla: Ele tá louco pra engatinhar já.  
Terapeuta: É, né? Viu como... eu acho que não foi só tu, né? Que te mexeu!  
Camilla: [Risos] 
Terapeuta: Tá todo mundo se mexendo! Os dois, né? Quê que aconteceu... 
Camilla: Ele tá bem assanhado agora, antes ele... (...) Ele quer é se levantar! 
Terapeuta: <Eu quero é me levantar... oh, que nem a minha mãe! Minha mãe tá querendo se levantar... 
tá vendo aqui! Olha aqui oh, eu também!> Tu viu, fazendo forças com as pernas!?  
Camilla: Ele se senta... 
Terapeuta: <Olha aqui! Tu tá vendo a minha mão? É? Isso aqui oh, tu pede pra tua mãe fazer contigo, 
porque daí tu vai ficando mais durinho!> 
Camilla: Eu boto ele assim, às vezes, eu boto ele no berço...   
Terapeuta: Tá vendo Camilla? Estimular ele oh!  
Camilla: [Risos] A cara dele!  

 
Ela colocou Jota deitado de novo, mas ele ficou querendo ainda mais. 

A primeira sessão de psicoterapia (Camilla e Jota) foi marcada para duas semanas 

depois em função do recesso de Natal e Ano Novo. Nesta sessão, Camilla colocou, já desde o 

início, Jota no colchãozinho e ele ficou calmamente brincando. O tema relacionar-se primário 

apareceu muito pouco durante toda a sessão. Enquanto a mãe contava empolgada sobre seus 

relacionamentos pessoais, Jota começou a resmungar, mas ela não interrompeu sua fala. E, 



mesmo depois que eu chamei sua atenção para o bebê, e ela disse que era sono, ela não fez 

menção em fazê-lo dormir, dizendo que ele dormia sozinho.  

Acabei estimulando este contato, por perceber, desde o terceiro encontro de avaliação, 

que Jota carecia desse contato com a mãe, e acabava por vezes tendo que dar conta sozinho de 

se acalmar, pegar no sono e até desenvolver seu tônus. 
Terapeuta: <Que foi Jota? Não é fome?> 
Camilla: Não, ele tá é com sono, ele mamou agora. 
Terapeuta: E tu, não quer fazer ele nanar? Hum? Como é que ele vai nanar? Tu acha que ele nana 
assim sozinho? 
Camilla: Ele dorme, mas é que ele fica assim, resmungando... ele não é muito acostumado. 
Terapeuta: No colinho, ele não dorme, não?  
Camilla: <Quer vim no colinho, hein? Filho?> 
Terapeuta: <Acho que sim...> 
Camilla: Ele arranhou toda a mãe. 
Terapeuta: <É? Fiquei com uma cara de contente! Eu quero participar um pouco, né? Não quero ficar 
como a mamãe às vezes se sente, né? Meio sozinha, sem nem ter muita gente pra contar, né? Hum?> 

 
Logo depois de terminar esse assunto, ele chorou e ela, talvez mais aliviada, atendeu 

melhor o filho, com mais disponibilidade, e exibiu suas novas aquisições. 
Terapeuta: Ahã. <O que foi Jota? Ãh?> 
Camilla: <Quer nana?> Fica nana!  
Terapeuta: Hein? 
Camilla: Ele é brabo, brabo! Tenho até medo!  
Terapeuta: Ãh? 
Camilla: Agora ele conversa, ele diz mamãe!  
Terapeuta: O quê que ele conta?  
Camilla: Ele diz mamãe. 
Terapeuta: Ele diz mamãe?  
Camilla: Diz mamãe, diz mama, papai... como é que tu diz? Agora... 

 
Na segunda sessão (Camilla), uma semana depois, Jota não compareceu em razão da 

chuva, e Camilla veio sozinha, o que contribuiu para que o tema relacionar-se primário não 

tenha aparecido. 

Na semana seguinte, na terceira sessão (Camilla e Jota), Jota passou todo o tempo bem 

quietinho, parte brincando com uma bolinha deitado no colchão e o restante, mais para o final, 

dormindo. Camilla ficou falando mais de si mesma, porém, em inúmeros momentos, ela 

estava atenta a ele, ajeitando o brinquedo na mãozinha do filho, olhando se ele estava bem, 

acomodando a sua posição de maneira mais confortável.  

No início da quarta sessão (Camilla e Jota), realizada duas semanas depois, em razão 

das minhas férias de verão, o tema relacionar-se primário apareceu quando Camilla, diferente 

do habitual, introduziu espontaneamente Jota no assunto, pedindo para ele ‘me contar’ sobre 

seu novo dente. Ela o manteve em seu colo durante toda a sessão. Logo contou que ele estava 



enjoadinho, com vômitos e febre, o que pode também ter sido a razão de maior cuidado e 

atenção com ele.  

Mais para o final da sessão, Jota atirou o bonequinho que estava brincando no chão, e 

Camilla o repreendeu por isso. Aproveitei para decodificar aquele brinquedo que o bebê estava 

propondo, para que ela pudesse compreender mais o filho. Em seguida, ela deixou cair o bico 

dele, e fiz a mesma decodificação para ela, agora também para reforçar nossa aliança de 

trabalho. 
Camilla: <Olha aí! Meu chato! Não faz assim!> 
Terapeuta: Mais! Não é chato, Camilla! A gente alcança, né? Né? Esse brinquedo... ele quer, saber se a 
gente vai alcançar as coisas pra ele, sabia Camilla? 
Camilla: Ahã.   
Terapeuta: É um brinquedo assim, oh! Que faz parte de brincar! <O quê mamãe? Deixa eu brincar!... A 
Aline não se importa de alcançar! Né? Jota! Assim... tu atira e quer saber se alguém vai te ajudar na 
vida!  Devolve! Eh?> Agora ele vai jogar... e vai devolver! Isso é um brinquedo muito conhecido 
mamãe, das crianças. É um brinquedo muito importante! 
Camilla: Ele passa o tempo todo jogando! 
Terapeuta: De jogar... E de devolver! De saber que não vai perder e de saber que alguém vai ajudar a 
devolver as coisas da vida, Camilla! É muito importante! <Conta pra tua mãe! Não é de má criação 
isso! Não é de chato! Não é! Conta pra mamãe! Que ela não sabia disso! Tu tem que contar!> 
Camilla: Eu não sabia... 
Terapeuta: Olha só! Viu como... esse é o objetivo do jogo, Camilla! (...) 
Camilla: Vamos ver se vai atirar agora... [Atira de novo] 
Terapeuta: Eu vou voltar! <Tá com o Jota?Eu vou voltar! Eu vou voltar para brincar com o Jota?> 
[Mexo com o bonequinho, ele caminhando em direção a Jota]. 
Camilla: <Ah, quer dar um beijinho também?> 
Terapeuta: <Eu vou voltar! Caminhando! Caminhando! Isso guri!> 
Camilla: Tá caminhando com o neném também? Oh, parece que é má criação, mas ela falou que não é! 
Terapeuta: Parece! Só parece! Nada, é má criação disso, né? <Nem tudo o que parece é, diz pra tua 
mãe!> 
[Ela deixa cair o bico dele] 
Terapeuta: <Oh, Agora pra mamãe! Alcançar pra mamãe!> 
 
Na semana seguinte, na quinta sessão (Camilla), o tema relacionar-se primário não se 

fez presente. Camilla não trouxe Jota, pois ela não estava se sentindo bem de saúde. 

A sexta sessão (Camilla, Jota e Matias) aconteceu duas semanas depois, por uma 

organização da minha agenda. Em um momento, enquanto falava com Jota, Camilla me 

chamou para mostrar as fotos que tirou de Jota para documentos, parecendo querer incluí-lo 

no assunto, me trazer para perto dele, ou dela também. Jota sorriu para mim, o que não era 

nada comum, ao que Camilla respondeu, que ele adorava que conversasse com ele.  
Camilla: As três por quatro! 
Terapeuta: Mas! Tu tirou pro documento? <Quem é esse aqui? Quem é? Ah!> [Jota sorriu] 
Terapeuta: <Tu riu pra mim! Hein? Ah! Quem é esse? Ah, que gostoso esse sorriso!> 
Camilla: Ele gosta que fique conversando.  
Terapeuta: <Que gostoso esse sorriso! Nós vamos cuidar de ti, né? Essa semana nós vamos ter que 
fazer isso, né? O quê que tu acha? Ãh? Eu acho!> 

 



Nesta sessão, apareceu novamente uma inibição da mãe em estimular fisicamente Jota. 

Quando ele se mexia bastante, ela estranhava, ou quando eu propunha testar o tônus dele, ela 

demonstrava receio. Procurei mostrar a importância disso para normalizar o movimento de 

Jota. 
Camilla: Ele não pára!  
Terapeuta: <É claro, mas eu também quero me movimentar, né?> 
Camilla: <Vai cair!> (...)  
Terapeuta: O Jota, eu não sei, Camilla, mas o quê que tu acha de começar assim, a sentar ele um 
pouquinho mais. 
Camilla: É. Mas ele... ah!  
Terapeuta: Ele tá brincando!... Tu acha que ele pode se sentar um pouquinho... 
Camilla: Ah, eu boto ele nas almofadas, mas ele fica assim [Molezinho]... e quando vê, ele cai! [Risos] 
Quando ele vê, cai! 
Terapeuta: Mas tu pode estimular ele! (...) Vamos ver se ele senta! 
Camilla: [Risos]  
Terapeuta: Faz uma forcinha! Oh!  
Camilla: Ah! Força ele faz... 
Terapeuta: Viu! Então aos poucos... a gente pode ir estimulando ele... oh! Tá vendo como ele faz uma 
forcinha? Oh! Tá vendo? Então, não deixar ele fazer força demais, mas ajudar ele a crescer! Senão ele 
fica muito paradinho!  
 
Na saída, Camilla falou com Jota muito carinhosa, chamando minha atenção. 
Camilla: [Risos] <Aí, Jota! Aí meu Jota! Jota! Jota!> 

Na sétima sessão (Camilla), na semana seguinte, Jota estava de repouso aguardando o 

cateterismo que faria dali a alguns dias e talvez, por isso, o tema relacionar-se primário não 

apareceu. 

A oitava sessão (Camilla, Jota, Jorge e Matias) aconteceu uma semana depois. Em um 

primeiro momento, somente Camilla e Jota entraram na sala. O tema relacionar-se primário 

apareceu entre as tantas preocupações que a mãe manifestou a respeito da saúde de Jota. Ele 

tinha sido submetido ao cateterismo, o qual apontou outros problemas relacionados. Enquanto 

Camilla falava do medo do filho não ficar bem, ela acariciava sua cabeça e fazia carinhos na 

testa do filho, demonstrando estar próxima do filho. Além disso, este foi mantido toda a sessão 

no colo da mãe, o que não era muito comum. 

 Outra situação, que demonstrou conexão e zelo, foi quando Camilla contou que, na 

última hospitalização recente para fazer o cateterismo, um menino com mesma doença e idade 

de Jota morreu ao lado do seu leito. Disse que ficou muito chocada com a apatia da mãe que 

não teve iniciativa para chamar os médicos e salvar o filho. Relembrou uma situação em que 

Jota teve uma parada cardíaca, e ela virou o hospital para que Jota fosse atendido e, graças a 

isso, ele estava vivo, enfatizando que esta era sua atitude normal: agir ativamente para salvar 

seu filho. 



Camilla: E eu, vendo que a criança tava morrendo, e falava pra mãe dele: vai chamar alguém! Essa 
criança vai morrer! E a mãe nada... e aí foi que morreu! Ali no nosso lado!... Eu, claro, eu não ia ficar 
xingando a mulher falando nada, mas... em vez dela pegar e dizer que o guri tava ruim fazia horas, já! 
É que cada um tem uma reação, né? Eu não posso querer comparar a minha reação com a reação de 
outras pessoas, né? Eu já sou uma pessoa que eu vou e faço! E grito e esperneio, eu dou nos médicos, 
eu grito, eu xingo! Até eles fazerem alguma coisa, né? Tem outras pessoas que não! Que elas travam!... 
Eu já vou e já faço, já compenso... e depois que eu vejo que tá tudo bem, eu me sento num canto e choro, 
choro, choro... (...) 
Terapeuta: Mas eu acho que tu tá me contado isso pra me mostrar, além da tristeza que tu teve, mas pra 
dizer como tu... nessa horas, reage.  
Camilla: É, é. Eu fiquei... triste, chocada com a atitude da mãe...  

 
Ainda sobre essa situação, disse que percebeu que Jota ficou muito assustado com o 

movimento dos médicos e o pânico da mãe do menino quando ele estava morrendo, o que a 

fez correr para protegê-lo daquela cena, entendendo que ele devia ser traumatizado com isso, 

devido às suas vivências anteriores. 
Camilla: Esse aí tava quase morrendo chorando... porque ele viu sangue, vendo... coisa, né?  
Terapeuta: Assustado, né?  
Camilla: E acho que ele lembrou dele assim! Coitadinho! Porque aconteceu, eles fizeram cateterismo 
nele no quarto uma vez, né? Enfiaram cateter pra botar o remédio direto, né? Tadinho... mas ele se 
assustou! Tava assustado porque eles olham pra ele acham que ele é bebezinho, né? Só que ele já 
entende!... Aí eu entrei correndo no quarto. 

 
A seguir, depois de falar sobre a situação grave da saúde do filho, Camilla passou a se 

culpar por não manter sua atenção mais tempo nos problemas de Jota. Aproveitei para mostrar 

que isso tinha mais a ver com uma defesa do que com negligência, que era pelo peso que a 

situação representava. 
Camilla: Ah! Não sei! Eu tô sempre com a cabeça em outro lugar! Eu tô ali, mas eu tô pensando que eu 
tenho que pagar não sei o quê! Que eu tenho que comprar não sei o quê!  
Terapeuta: E... Camilla, tem uma coisa... eu acho que não é só porque tu tem outros problemas que tu 
fica às vezes sentindo que a tua cabeça não tá ali. Mas é porque é muito difícil estar com a cabeça ali. E 
ouvir isso de verdade como que tu ouviu dessa vez. Tu me entendesses? É como também, se a cabeça 
tivesse que fugir um pouquinho dali!... Talvez tu tenhas ouvido dessa vez, porque ela disse mais claro, 
porque tu pode me contar, porque tu tem aqui agora pra te ajudar! E dessa vez tu sente que a cabeça 
não fugiu...  
 
Durante a nona sessão (Camilla e Matias), ocorrida quatro dias depois da última porque 

Camilla estava ansiosa em função de ter sido marcada a cirurgia de Jota, o tema relacionar-se 

primário não apareceu com freqüência no discurso de Camilla, talvez por Jota não estar 

presente nesse dia. Jota não veio, pois estava ventando muito e Camilla achou melhor 

preservá-lo para a cirurgia que ocorreria dali a 10 dias. Entretanto, logo no início da sessão, 

notou-se que Camilla tinha o filho mentalmente presente, contando que estava preocupada em 

cuidá-lo e protegê-lo “Essa noite, ele dormiu comigo... que eu achei que tava muito frio”. 

 Ainda em relação ao tema, a mãe contou que estava escrevendo um diário sobre si e 

sua relação com o filho, o que denotou investimento afetivo, uma possível tentativa de 



organizar seus pensamentos e sentimentos atuais, e até o medo de perdê-lo, pois diários 

servem para não esquecer o que passa. 
Camilla: Eu estou fazendo um diário. Pode ser que um dia se torne um livro!  
Terapeuta: Um diário? O quê que diz lá?  
Camilla: Ah! Conta tudo! Assim... o que eu faço com ele, o quê que eu sinto... 

  
Na décima sessão (Camilla e Jota), uma semana depois, Camilla dirigiu-se 

pouquíssimo a Jota e o tema relacionar-se primário praticamente não apareceu no discurso da 

mãe. Ela mostrou-se mais interessada em me apresentar a sua fita de aniversário de 15 anos e 

falar sobre si mesma e suas carências afetivas. Quando se referiu ao filho, foi para brigar com 

ele, pois ele estava mais ativo, o que podia desviar o meu olhar e atenção para o menino. 

Camilla parecia precisar de tudo só para si, como uma criança pequena, já que durante toda a 

sessão, falou sobre perdas e faltas. Foi a terapeuta que se mostrou mais atenta aos movimentos 

e necessidades de Jota, buscando traduzi-los para a mãe. 
Camilla: <Tu pára de fazer bagunça! Senão eu vou brigar contigo!> 
Terapeuta: <Essa tua mãe é uma briguenta!> 
Camilla: Vive brigando! 
Terapeuta: <Ela briga com o Matias! E ela briga contigo também, Jota? Pô! Mãe!> 
Camilla: Só quando ele tá muito arteiro. (...) Acho que está doendo aquele dentinho que está saindo.  
Terapeuta: Tu não tem uma coisinha dele de morder? Porque agora é importante que ele tenha alguma 
coisa pra morder, né? Senão, dói! Né Jota! Hein? 
Camilla: Ele veio me mordendo de lá até aqui. 

  
O tema relacionar-se primário apareceu pouco na décima primeira sessão (Camilla), 

realizada na semana seguinte. A mãe estava muito envolvida com as questões de vida e morte, 

já que foi o primeiro encontro realizado após a cirurgia de Jota, que ainda estava 

hospitalizado. Camilla demonstrou envolvimento emocional com seu filho através do relato da 

interação vivenciada entre eles no hospital “Aí ele tava lá, né? Entubado e com o dreno, tudo. Aí eu 

peguei o pezinho dele e falei com ele, e ele mexeu o olhinho assim... abriu e fechou o olho... aí eu falei com ele, 

mexi de novo, dei um beijinho no pé dele, falei com ele e ele se acordou! Aí, os médicos vieram correndo que não 

podia acordar, por causa dos drenos... essas coisas tudo que ele tava, né? Ele tava entubado... aí eu fiquei lá, 

né? A noite toda. E o Jorge foi embora”.  

Nessa sessão, o clima foi permeado por muita angústia, pois Camilla tentava se mostrar 

forte e presente ao lado do filho, mas, ao mesmo tempo, demonstrava fragilidade física e 

emocional, mobilizando intervenções terapêuticas que visavam o reforço do ego e o 

autocuidado. Tais intervenções também reforçavam a necessidade que o menino tinha da 

presença e do investimento da mãe para melhorar. 
Terapeuta: Acho que tu tem que pensar no Jota... porque tu sem te alimentar... como é que tu vai cuidar 
dele?  
Camilla: Mas eu... 



Terapeuta: É que eu acho que tu nem sente mais fome, né?... Porque a fraqueza eu tô vendo que tu tá... 
que é de tristeza! Que é de não dormir. Mas que também é de não comer! Tu tem que cuidar de ti, que é 
pra tu poder cuidar do Jota! (...) 
Camilla: Eu não sinto nada! Eu fico olhando só. Só fico... eu só olho pro rostinho dele assim... porque o 
resto tá tudo inchado, né?  
Terapeuta: Tu vê como que tu tá me dizendo assim. Tu olha pro rosto que é a parte que tá normal, né? 
Quando eu te perguntei a coisa do diferente, tu disse vocês brincam e tal, e que pra ti, tá bem. Tu te dá 
conta que tu te apega também às coisas que tão bem! Tu olha pro rosto e enfrenta isso tudo!  
Camilla: É. Eu não sinto nada, fico olhando... que eu sei que é pro bem dele, né? Só que eu vejo ele 
passar mal, daí eu fico triste, né? Fico nervosa.  
Terapeuta: Tu te dá conta, Camilla, da força que tu tem? Que tu tá tendo?... Tu tá lá sozinha! O teu 
filho passando dificuldades! Olhando pras coisas que podem dar certo... Olha, isso não é assim, pra 
qualquer um! Eu acho que tu tens que se dar conta disso! (...) Tu fala com ele bastante?  
Camilla: Eu converso com ele, ele me olha...  
Terapeuta: Eu acho que são dois vitoriosos vocês! Com certeza! Seja lá o que for acontecer, já são! (...) 
Porque senão daqui a pouco tu não vai ficar em pé! Porque é uma questão real! A força tem um limite 
do organismo. Tu sem dormir, sem comer, tu daqui a pouco, não vai conseguir cuidar o Jota, e o Jota 
precisa! Ele precisa que tu esteja lá e forte do lado dele como tu tá. Porque senão... ele vai ter prejuízo 
pra melhorar! Ele precisa que tu teja lá! Dando força pra ele, falando com ele, dando amor!... Porque 
tu é a pessoa que tá podendo suportar isso tudo... saco vazio não pára em pé! Isso é verdade! O ditado é 
verdadeiro! E o Jota precisa de ti! Precisa! Então eu acho que tu deve dar uma ligada pro Jorge, ver se 
ele traz uma coisa pra ti... vamos tentar fazer uma combinação de como pode se fazer. Porque assim, 
também não dá! Mulher-maravilha tem limite! 

  
Na décima segunda sessão (Camilla), ocorrida duas semanas após, Jota ainda estava 

resguardado por causa da cirurgia. Assim, o tema relacionar-se primário surgiu rapidamente. 

Primeiro, no começo da sessão, após eu perguntar como tinha sido a saída do hospital, Camilla 

contou que estava preocupada com Jota e que, portanto, estava colocando-o para dormir com 

ela, pois, desta forma, podia cuidá-lo melhor e consolá-lo quando chorava, demonstrando uma 

aproximação afetiva e cuidadosa com o menino. 
Camilla: Assim como ele chegou, ele levantou! E aí... trouxe, né? Tá lá, dormindo comigo... porque 
senão... eu nem cochilo! Se eu deixo ele lá no quarto dele... toda hora, eu tenho que me levantar pra ver 
se ele tá bem. De noite, ele dá umas choradas assim... estranha! Ele chora, chora, chora, eu pego no 
colo... acalmo ele, né? 

 
 E, depois, quando revelou que a escolha do nome do filho tinha a ver com seu pai, pois 

durante a sua gravidez, ele ficou internado na psiquiatria de um hospital e não bebeu “Ficou um 

ano e pouco sem beber. Nasceu os gêmeos em dezembro, eu botei o nome dele... no João Otávio, que é o nome 

dele”. Ela cuidou dele e, como homenagem, resolveu colocar o seu nome no filho. Porém, logo 

em seguida ao nascimento, o pai começou a beber de novo, o que a fez transferir para Jota um 

tipo de fracasso do pai. Apareceu uma fantasia ligando a doença cardíaca de Jota ao 

alcoolismo do pai, pois Camilla achava que havia recebido algo ruim e que acabou passando 

para o filho. Porém, pensar sobre isso lhe deixava assustada. 
Terapeuta: Mas então, ao mesmo tempo que tu viu uma homenagem, tu vê como se ele pudesse ter uma 
coisa de ruim que o teu pai passou por ti.  
Camilla: É. É ruim que ele fez pra mim, eu acho...é mais no meu... sei lá! Psicológico! (...) 
Terapeuta: Essa é a tua fantasia? Essa é a tua idéia? Que passou por uma coisa de nervosismo? De 
trauma! Assim? 



Camilla: Isso. É! (...) 
Terapeuta: Que passou e aí deu uma doença nele? No coração, né? Onde tu tinha uma doença na tua 
cabeça. De trauma no coração que a gente chama. A gente tem que falar melhor disso, né? Tu vê que 
isso deve te assombrar, né Camilla?... 
Camilla: Ah, eu fico tentando achar... e, às vezes, eu acho, eu acho, às vezes, eu acho que eu achei [A 
resposta para o que aconteceu]. Mas aí eu quero não achar! [Risos]  
Terapeuta: Tu achou o quê? A resposta? 
Camilla: É. [Risos] Isso.  
 
Na semana seguinte, a décima terceira sessão (Camilla e Jota) se iniciou com Camilla 

mostrando as novas aquisições de Jota, e também já apareceu, desde então, o tema relacionar-

se primário, na medida em que a mãe verbalizou que o fato dele estar ficando de pé quase 

sozinho se devia aos estímulos que vinham dando ao menino. Ademais, reconheceu os limites 

dele, não exigindo que conseguisse tudo de uma só vez. Fiz questão de reforçar que seu 

estímulo estava tendo resultados.  
Camilla: Ah, a gente foi botando ele assim na cama, quando vê, ele ficou!  
Terapeuta: E faz os passinhos? 
Camilla: Ah, na cama, ele faz, acho que ele tem medo no chão. Na cama, ele fica fazendo.  
Terapeuta: <Mas que coisa! Hein!!! Parabéns!> 
Camilla: Agora cansou! Oh! Se eu largar... 
Terapeuta: <Agora, vamos descansar?> Oh!  
Camilla: <Vê se tu senta aqui.> (...) 
Terapeuta: E também, né? Quando tu começa a estimular, tu tá vendo que adianta. Que ajuda.  

 
Mais adiante, aconteceu uma interação através de um brinquedo que evidenciou a 

tendência de Camilla de, por vezes, enfatizar os aspectos negativos nas atitudes de Jota. 

Enquanto ele desmontava um palhaço, atingia o objetivo do brinquedo, ela dizia que ele o 

tinha destruído, correspondendo, talvez, a uma representação mental que a mãe tinha sobre o 

filho. Tentei ressignificar isso, mostrando uma evolução na cognição de Jota, o que logo, 

provavelmente, a tenha incitado a verbalizações de cuidado e elogios para o filho. 
Camilla: <Olha aí! Tu destruiu todo o palhaço!> 
Terapeuta: <Não, mãe, eu não destruí! Eu tô brincando!> 
Camilla: Oh! Agora ali... 
Terapeuta: <Esse palhaço é de desmontar, mãe! É de desmontar, né? Né? Essa tua mãe Né? Tu não vê, 
mãe, que eu tô brincando com o palhaço!? Antes eu nem tocava direito! Nem sabia tirar as pecinhas! E 
agora que eu tirei! E tu diz que destruiu? Tem uma coisa errada, né? Jota?> Olha só, Camilla! 
Camilla: [Risos] Olha, o que ele fez! <Cuida o nariz ...> 
Terapeuta: Vai machucar... <É. Não dá em ti com isso aí!> Olha, só! 
Camilla: <Aí que bonitinho o que tu tá fazendo!> 

 
Após este elogio dela com relação a Jota, aproveitei para valorizar sua possibilidade de 

estar pedindo mais para mim, a antecipação do valor da passagem de vinda, e, para os 

médicos, referindo-me às explicações solicitadas por ela sobre a doença do filho, na reunião da 

noite passada, mostrando que ambos estavam crescendo. Camilla pareceu confirmar, 

ressaltando, através do filho, que via realmente o seu crescimento. 



Terapeuta: <Essa tua mãe! Hein? E agora, então, a tua mãe resolveu pedir mais as coisas. Na vez 
passada, tu viste que ela me pediu passagem pra vir! Já melhorou! Agora... pediu pra desenhar 
direitinho pra entender! Vamos ver então. Eu acho que não é só tu que tá ficando mais... maior!> Olha 
ele! E bochechudo!  
Camilla: Tá. Ele tá com as bochechas bem gordas!  
 
Ainda, sobre o tema relacionar-se primário nessa sessão apareceu um comportamento 

novo, de maior cuidado de Camilla para com Jota. Antes, ela costumava não se preocupar 

tanto com ele pegar tanto frio na vinda para a sessão, trazendo ele mesmo em dias não muito 

indicados, para não perder o horário. Naquele dia, apontou que o horário de sessão mais à 

tardinha, como tinha sido a última, ficava ruim, pois era muito fresquinho e poderia fragilizar 

Jota e, por isso, não o tinha trazido. Além disso, foi possível observar uma noção de 

diferenciação entre ela e o filho, quando ela disse que, para ela, não havia problema, já para 

ele não era bem assim. 
Terapeuta: É melhor a gente não marcar esse horário meio tarde... 
Camilla: Não! Não, não é por nada, só porque agora tá meio frio pra trazer ele... 
Terapeuta: É? 
Camilla: Eu não tenho problema em vir, mas ele... 

 
Nessa sessão, a mãe evidenciou que a malformação de Jota acabava, em alguns 

momentos, sendo uma justificativa para superproteção dele e, que isso, podia torná-lo mais 

arteiro futuramente. Foi notável, no entanto, que ela falou isso com orgulho, no sentido de um 

desejo de que faria qualquer coisa para vê-lo fazer travessuras, pois isso significaria saúde. 

Mesmo assim, enfatizei o quanto deveria ser cautelosa com isso e, em seguida, apareceu na 

interação uma atitude diferente, bem mais incentivadora de independência, a qual Camilla 

enfatizou que era recente, e que tinha iniciado a estimulá-lo mais ao ver que estava melhor, 

depois da cirurgia.  
Camilla: Com toda a função... não pode dar, não pode xingar, não pode não sei o quê! Não pode não 
sei o quê! Ele vai se basear mais ainda e fazer as coisas, comprei o remédio e aí eu deixei o tubinho 
com ele brincando, quando eu vi, ele tinha puxado todinho!... Não sei como ele conseguiu! Às vezes, 
nem eu consigo puxar... e ele dando risada! (...) 
Terapeuta: Mas eu acho que tu tá dizendo uma coisa que é importante Camilla que por ele ter 
dificuldade... muitas coisas tu imagina que... todo mundo passe a mão na cabeça dele, inclusive tu. De 
coisas que ele pode estar fazendo, e pode vir a fazer. E vocês tenham pena, ou alguma outra coisa que 
não repreendam ele.  
Camilla: <Pega! Pega! Eu não vou pegar pra ti. Pega ali. Vem, vem! Vem pegar. Pega. Tá ali, oh. Eu 
não vou pegar pra ti não adianta ficar me olhando! Vem, vem!> 
Terapeuta: Tá, mas olha isso que tá acontecendo agora. Isso aí tu tá estimulando. Tu não tá passando a 
mão na cabeça.  
Camilla: É. Eu faço assim, às vezes com ele. Como eu faço ele pedir as coisas, faço ele falar... ele pede 
papa... faço ele pegar as coisinhas dele. A colher... o copinho ele pega. 
Terapeuta: Mas isso era uma coisa que tu fazia sempre?  
Camilla: Com ele, não. Que eu achava que não dava... mas aí eu vi ele próprio... como é que eu vou 
explicar... ele próprio se... desenvolvendo assim e aí eu já vi que já tava na hora de começar... bem 
tarde, né? Porque pela idade dele. Mas já tava na hora de começar a estimular ele, né? 
Terapeuta: E quando é que tu acha que tu viu isso?  



Camilla: Ah, quando ele saiu lá da UTI, eu já comecei a fazer essas coisas... 
 

O tema relacionar-se primário se fez presente brevemente na próxima semana, quando 

aconteceu a décima quarta sessão (Camilla, Jota e Carmem), em função do assunto estar muito 

em torno da tristeza e da necessidade de atenção de Camilla. Apesar dela ter passado quase 

toda a sessão olhando para o filho, que estava brincando deitado no colchãozinho, e não para 

Carmem [sua mãe], nem para mim, não ficava claro que era uma atenção diretamente para ele 

ou se era para fugir do nosso olhar. Houve uma situação de interação mais evidente no meio 

da sessão quando Jota fez um movimento mais ativo e começou a escorregar do colchão. 

Camilla levantou para ajudá-lo, mas ao invés de pegá-lo com cuidado, puxou ele pelo braço e, 

apesar de não ser com agressividade, também não foi com zelo e adequação. Carmem reagiu 

imediatamente, dizendo: “Pelo amor de Deus, não puxa ele assim”. Aproveitei a situação para 

mostrar na interação o que, possivelmente, estivesse acontecendo na vida. Carmem, de um 

jeito mais ansioso e explosivo, avisou a filha para ter mais cuidado na sua atitude, mas ela 

acabou se sentindo criticada e não ajudada. E, Camilla, por outro lado, apesar de atenta ao 

filho, não conseguiu forças para atendê-lo de uma forma melhor. 
Carmem: Preta! Preta, a criança, a pessoa. Não puxa ele pelo braço, pelo amor de Deus!  
Camilla: Tá. 
Carmem: Desculpa... é o meu jeito.  
Terapeuta: Não. Eu acho que isso que aconteceu aqui mostra, né? Tu ficou preocupada com o Jota... 
Que ela tava, ele tava quase ali caindo, né? Tem duas coisas. Tu que é meio assustada, né Carmem? 
Com ele. E a Camilla que daqui a pouco, ela mesmo atenta a ele ali..., tá sem força! 

 
 Mais adiante, enquanto sua mãe falava que se preocupava com ela, mas que era difícil 

ajudar, que sua vida estava bem emaranhada, vi que Camilla apontou para o filho, em um 

momento em que ele balbuciou mais ativamente, como chamando nossa atenção para o 

movimento, a conquista de Jota, sorrindo para ele, como se estivesse, em algum grau, mais 

conectada com ele do que com o que estava sendo dito. 
Camilla: Oh! [Sorrindo e apontando para o filho] 

  
Uma semana depois, na décima quinta sessão (Camilla, Jota, Carmem, Luisa e Matias), 

o tema relacionar-se primário não foi observado, apesar dos três filhos de Camilla 

encontrarem-se presentes, uma vez que foi necessário tratar aspectos relacionados a Camilla 

como, por exemplo, o seu encaminhamento psiquiátrico, já destacado anteriormente, e a 

necessidade de apoio consistente por parte da mãe. Esta sessão foi realizada em grande parte 

com a mãe de Camilla, a qual precisava estar ciente da necessidade de procurar ajuda para a 

filha.  



 O tema relacionar-se primário apareceu na décima sexta sessão (Camilla e Jota), 

ocorrida na semana seguinte, quando Camilla relatou que não pensava mais no filho como 

herdeiro de algo ruim, mas como herdeiro de características variadas. Essa modificação na 

relação da dupla permitiu que Camilla pudesse ser mais cuidadosa com Jota. 
Terapeuta: Lembra do dia que tu me dissesse que, em alguma medida, o Jota representava tudo o que 
de negativo tu viveu, de dificuldades que tu viveu, como se tu tivesse meio que passado para ele e ele 
tivesse vindo com algum problema. Como é que tá isso pra ti? Como é que é isso pra ti?  
Camilla: Não, eu não sei. Só fica confuso pra mim porque seria no meu último nenê. Então, está fora de 
cogitação que uma coisa de mim passou pra ele. De coisas que eu passei e... então, eu acho que todos 
os filhos da gente têm um pouquinho da gente, mas... acho que não existe uma criança que vai ter só o 
negativo do que a gente passou.  
Terapeuta: Pena que ele não veio hoje, né? 
Camilla: Ele estava tossindo essa noite, se atacou da bronquite. Daí agora de manhã ele chorou, 
chorou, chorou até umas sete horas. Aí agora quando eu saí, ele estava tão quietinho!  
Terapeuta: Ah! Claro, claro! Fizesse bem. E isso já é uma coisa de cuidado. 

 
O tema relacionar-se primário foi bastante presente na décima sétima e última sessão 

(Camilla e Jota), a qual aconteceu três semanas depois. As razões para tal intervalo residem na 

hospitalização da gêmea de Jota, Ana Paula e, também, ao meu ver, no desejo de que nossa 

despedida fosse prorrogada. Por Camilla já saber que seria a última sessão, conforme 

combinado com antecedência, como já destacado anteriormente, ela pareceu tentar adiar esta 

separação. Ela incluiu bastante o filho na sessão, como oportunizando que ambos se 

despedissem de mim. Já no início, ela o estimulou a falar comigo, chamando sua atenção que 

estava fixada no relógio de parede. Remeti-lhes ao tempo que passou sem nos vermos desde a 

última sessão, ligando, inclusive, com a reação de Jota no corredor de vir para os meus braços 

espontaneamente logo que me viu.  
Camilla: <Conversa, negão!> 
Terapeuta: <O relógio? É? Tava vendo o tempo, né? Passar. Passou um tempo até a gente se ver 
mesmo, né? Quantas batidas desse relógio. Quanto tempo, né Camilla?... Por isso, que tu veio hoje me 
dar um abraço, né?> Veio assim, né? Camilla. 
Camilla: É. Se atirou no seu colo. 

 
Enquanto Camilla contava sobre a volta para a casa de sua mãe, e o quanto se sentia 

ajudada por ela, Jota começou a engatinhar, fazendo força para sair do colchãozinho. Apontei 

o movimento dele, mostrando o seu desejo de conhecer o mundo, de ‘andar por aí’, e até 

contrapondo ao medo de Camilla que, primeiro, chegou a tentar impedi-lo, reconhecendo o 

seu pequeno bebê, envergonhado, que tinha que ficar quieto e não se arriscar e, depois, 

conseguiu até estimulá-lo, acreditando na sua autonomia. 
Terapeuta: <Aonde é que tu quer ir?> Eu acho que ele quer fazer alguma coisa. 
Camilla: <Filhotinho, não!> 
Terapeuta: <Né? Tu pode se tu quiser!> 
Camilla: <Tá com vergonha, Jota?> 
Terapeuta: Que tu acha? Tu ajuda ele ou como é que ele é? Ele vai sozinho...  



Camilla: Não. Ele vai... 
Terapeuta: Hum... <já tá sozinho! A tua mãe deixa?... Aonde é que tu vai? Oi! Tu quer andar, né? Tu 
quer começar a andar por aí!...> 

 
 Em seguida, ainda na sua tentativa de se locomover, ele começou a ganhar força e 

engatinhar bem ativamente. Fomos, as duas, seguindo seus passos, identificando e valorizando 

estas conquistas de Jota. Camilla sorria de orgulho do filho e me apontava suas capacidades e 

vontade de ir adiante, como ficar de pé. Percebi, nesse momento, sua necessidade de ajuda, 

pois sozinho ele não conseguiria, mas toda a cena nos mostrava que, experimentar essa 

sensação, lhe daria a chance de olhar os movimentos como conquistas, que primeiro precisam 

de um outro, e depois, se sucedem por si. Essa noção era importante tanto para o filho, como 

para a mãe. Assim, primeiro tentei ajudá-lo, mas quando cheguei perto, ele deitou de novo, 

esperando que eu fizesse tudo sozinha. Camilla se deu conta disso, e reconheceu a 

‘malandragem do filho’, ainda orgulhosa, contando outras aquisições dele, como falar algumas 

palavras e dar risadas engraçadas, imitando ela. Na seqüência, Jota continuou engatinhando e 

tentando levantar, até que se prendeu na mesa. Estimulei que ela o ajudasse, para que 

pudessem levantar e caminhar juntos nessas conquistas, ela sentindo que era importante para 

ele e que, se ajudá-lo, ele poderia evoluir bem mais. Camilla se mostrou inicialmente 

resistente para ir até o filho, chamando ele para vir até ela. Jota chamava por ela, olhando e 

balbuciando forte. Mostrei seu pedido de ajuda e assim a mãe se dirigiu ao filho, ao que fui 

narrando as ajudas que ambos estavam recebendo, ele de sua mãe e ela também, que agora 

voltara para a casa da mãe, para depois andar mais um pouco sozinha. O movimento 

necessário ao crescimento. Camilla passou a ‘dandar’ Jota, segurando-o pelas mãos e fazendo-

o caminhar, mostrando que ele podia dar mais passinhos.  
Terapeuta: Oh! Agora dobrou as pernas! 
Camilla: <Tira isso da boca!> Parece um jogador. 
Terapeuta: <Tá se encaminhando, né Jota?> As coisas tão se encaminhando. 
Camilla: Ele engatinha até pra trás, oh!  
Terapeuta: Olha só! 
Camilla: [Risos]  
Terapeuta: <Dá até ré! [Risos] Dá até ré? Oh, mas então são muitos movimentos! Pra frente, pra trás, 
pro lado...> 
Camilla: Oh! Agora foi, olha lá!... Quer levantar.  
Terapeuta: Ah! Com certeza! Ele quer levantar! <Vamos levantar então, deixa eu ver o quê que tu faz 
levantado... é. Ué?> [Levanto e tento ajudá-lo. Quando chego perto, ele deita de novo, como se 
esperasse que eu sozinha levantasse ele].  
Camilla: Não precisa deitar que ninguém vai te pegar no colo! [Risos] 
Terapeuta: Onde é que tu vai? [Jota segue engatinhando]. 
Camilla: É difícil pegar... ele tá pesado! 
Terapeuta: Será que tem que ser com a mãe. Quem sabe a tua mãe. A tua mãe depois te levanta que eu 
quero ver. 
Terapeuta: <Levanta de novo! Ahã! Quer dizer que tu chega perto e tu amolece?!> 
Camilla: <Vem cá, mamãe. Vem! Jota, vem...> 



Terapeuta: Chega perto ele amolece? 
Camilla: Ah, ele faz... pra pegar no colo, oh!... Eu tô dizendo, ele parece um cachorro. <Hein? 
Cachorrinho?> Ele diz papai, ele diz mamãe. Ele diz xixi... ele dá uma risada louca! (...) 
Terapeuta: O quê que ele tá chamando? 
Camilla: <Vem cá?> [Risos] Ele não consegue sair dali agora! 
Terapeuta: Quem sabe tu ajuda ... Tu acha que ele sai sozinho?... Oh! Tá te pedindo ajuda.  
Camilla: <A mamãe vai te ajudar!> [Ela levanta e vai até ele, apesar de meio resistente]. 
Terapeuta: É. Eu posso um tempo sozinho, mas um pouco tu me ajuda! Isso pra... que nem a tua mãe tá 
fazendo contigo, te ajudando... daí tu anda um pouco sozinha... 
Camilla: <No chão! Olha o joelho!> 
Terapeuta: Assim, estimulando ele pra cada vez ele ir mais, Camilla. <Que precisa de ajuda, né?> 
Camilla: <Então vamos caminhar!> [Ela dandando ele]. 
Terapeuta: Hum... <que bonito de pé! Olhando pra mãe! Olha pra mãe, ver se ela tá ali pra te ajudar? 
Isso! Um pouco sozinho e um pouco de ajuda. Que nem ela, ela quis um pouco de ajuda da mãe dela 
pra seguir um pouco mais sozinha, né?> 
Camilla: <Olha! Para frente, mais um passinho.> 
Terapeuta: Isso!  
Camilla: <De novo!> 
Terapeuta: <Precisa me ensinar!> 
Camilla: <Mais um! Mais um! Viu, viu! Dobra assim, o joelhinho! Chega a suar!> 

 
 Mais adiante, Camilla pegou Jota no colo e começou a mostrar o ursinho de pelúcia a 

ele, brincando, por iniciativa própria, isto é, sem estímulo meu ou demanda evidente dele, que 

costumeiramente, eram necessários para esse tipo de comportamento. Jota propôs, em seguida, 

a brincadeira que Camilla sempre repudiava, a de atirar brinquedos no chão e pedir de volta, e 

ela naturalmente passou a pegar e devolver a ele, tolerando, também, seu comportamento 

exploratório ao tirar a roupa do boneco. 
Camilla: <Ah, meu filho... olha como é o ursinho de pelúcia!? O apelido é pelúcia!...> Deixou lá do 
outro lado o brinquedo... <Não quer? Então... tem que aprender a falar pra dizer pra mãe!> 
[Jota atira o ursinho no chão e ela pega de volta]. 
Camilla: <Tá bom essa brincadeira?> 
Terapeuta: <Tá boa! Muito boa! Eu preciso dessa brincadeira! Pra saber se tu me alcança as coisas, 
que tu tá comigo. É preciso! [Risos] Ah! Essa brincadeira é muito boa!... Né?> 
[Ele atira o ursinho e ela pega de volta, várias vezes]. 
Camilla: <Calma!> 
Terapeuta: <O que foi? Tu tá vindo? Tá? Tu quer outro brinquedo? Tem esse aqui, oh! Oh!> 
[Mostro o palhacinho]. 
Camilla: Nem dá bola pros outros... esse aqui que faz barulho. Ele precisa tá na banda marcial, um 
negão! <Né?> Olha só o que ele conseguiu tirar! <Depois a mãe vai brigar contigo!> [Risos] 
Terapeuta: Ele tá explorando! O quê que tu quer? Que ele fique parado?  
Camilla:  <Aí, aí, aí! Tá bom assim.> 
[Ele atira o palhaço e ela pega de volta. olha muito para ele.] 

 
Logo depois, Camilla anunciou que o ‘palhacinho’ iria embora, dormir, o que 

aproveitei para relacionar com a nossa despedida. Jota começou a chorar.  
Camilla: <Chegou! O palhaço vai embora. Vai nanar! Tchau, Jota! Eu vou nanar. Vou tomar um 
mamazinho e vou nanar! Tudinho. Tchau! Vou embora... Oh, olha o palhaço!> 
Terapeuta: O palhaço foi embora e vocês também vão embora. Tão indo, né? Como é que é isso? 
Quanto tempo a gente já tá aqui, né? [Jota começa a chorar]  

 



O tema relacionar-se primário permeou o discurso de Camilla durante o encontro de 

pós-psicoterapia (Camilla e Jota), ocorrida duas semanas depois do término da psicoterapia, 

pois ela contou sobre a maneira como estava percebendo e interagindo com Jota “Eu nem 

consigo ver ele grande... pra mim, ele vai ser sempre o meu bebê. Em função do problema dele e tal, né? É 

sempre todo mundo na volta dele. Eu sei que isso não vai ser muito bom pra ele... ele vai ser muito mimado... 

cheio de frescura como ele já é”. 

Camilla também se mostrou preocupada em cuidar bem do filho e em ser uma boa 

mãe, capaz não apenas de resolver os problemas, mas inclusive de brincar “Eu cuido bem dele, 

né? Eu não tô fazendo nada de mal... eu não conseguia, claro, excluir aquele pensamento... ah, eu fiz e tal, mas 

antes de eu vir aqui fazer a psicoterapia, eu via ele como um problema que eu deveria resolver. Que a minha 

obrigação era resolver... (...) porque eu consegui conciliar essas coisas todas, né? Não só pensando em hospital 

e médico, exames e não sei o que. Mas eu consegui conciliar tudo, né? Brincadeiras e tal... coisas que eu não 

fazia, não tinha... vontade assim, né? De fazer.”    

Ainda em relação ao tema relacionar-se primário, foi possível observar que Camilla 

estava conseguindo, aos poucos, reconhecer as necessidades do filho, a sua intenção 

comunicativa e a sua capacidade de aprendizado, buscando, então, interagir com ele “Hoje eu já 

consigo entender quando ele tá fazendo manha, quando ele tá chorando de verdade... quando ele pede as 

coisas... assim... agora no berço, por exemplo, ele já levanta... eu sempre sei o quê que ele quer... a gente 

conversa bastante. Ele é... ele é inteligente, porque ele repete o que a gente fala”. 

O tema relacionar-se primário fez-se presente quando Camilla resgatou as aquisições 

da dupla mãe-bebê durante o tratamento, contando como era antes da psicoterapia e como é 

agora “Hoje eu entendo, né? Porque ele teve sempre um retardo no desenvolvimento... até porque ele era 

pequenininho, né? Então, por exemplo... quando eu comecei a vir aqui... ele era um bebê de quatro quilos, 

então... ele não tinha força pra... se expressar e tudo mais... depois que a gente começou a vir aqui, ele começou 

a desenvolver melhor, em função das outras cirurgias que ele fez também, né? Mas aqui também... e eu consegui 

estimular ele mais... e até... engatinhar, que ele já tá engatinhando... algumas coisas que ele já tenta falar, né? 

Papai... papa... e dá... e mamãe... e papa... foi tudo depois que eu vim pra cá, né?”. 

 Camilla também se referiu ao medo de não conseguir entender e atender à demanda do 

filho, demonstrando preocupação em ser uma boa mãe “Às vezes, eu fico com medo que ele esteja com 

dor ou alguma coisa e ele não consiga dizer e eu não saiba qual a dor ou alguma coisa assim” . 

Ainda em relação ao tema relacionar-se primário, Camilla contou que, enquanto Jota 

estava no hospital, ela se empenhou em fazer coisas que sabia que ele gostava como, por 

exemplo, conversar e cantar “Eu deito com ele lá sozinha, mas... assim, de ficar olhando pra ele... e enfim, 

imaginando, né? O que pode acontecer e o quê que não pode... (...) eu sempre procuro quando ele tá no hospital, 

principalmente na UTI, conversar com ele normalmente, como se ele tivesse acordado ali. Eu cheguei e peguei 



no pezinho dele e comecei a cantar, porque a gente canta uma música pra ele que diz o nome dele, né? (...) Aí 

ele... sorriu”. 

 Camilla relatou que estava gostando de brincar com Jota e de estimulá-lo nas suas 

aquisições, o que não acontecia anteriormente na relação dos dois “Eu faço brincadeira assim... 

visando estimular ele assim... engatinhar, ele sentar... ele caminhar... então eu sempre faço esse tipo de 

brincadeira assim, mais na cama... aí eu rolo ele pra um lado, eu rolo ele pro outro... aí eu boto ele de quatro 

assim... e de quatro pé... e... pra ele engatinhar e ele cai! [Risos] E ele acha que a gente tá brincando”. 

Também demonstrou que estava podendo comemorar o que estava acontecendo e que estava 

tendo condições de auxiliar o filho em suas necessidades “Uma sensação de vitória, né? Se eu tivesse 

que fazer um bolo pra ele todos os dias eu fazia... olha ali! <Não foi nada! [Caiu do colchão] Viu, a mãe 

ajudou!>” 

 

Síntese sobre o tema relacionar-se primário 

Inicialmente, era evidente uma maior indisponibilidade da mãe em atender às 

necessidades do filho, demandando mais do espaço da sessão para si mesma. Mostrava-se 

receosa em investir e estimular o filho, ressaltando o desejo de que ele fosse mais 

independente e não precisasse tanto dela. Na medida em que isso foi entendido como sendo 

mais uma postura defensiva e de repetição da sua própria história, a mãe pareceu mais afetiva 

e ativa nos cuidados de Jota. Essa postura mais próxima talvez provinha também da 

possibilidade de externalizar seus medos, angústias e raivas com todo o contexto da 

malformação, e de sua vida em geral. No entanto, fases de afastamento e desconexão 

permearam momentos de maior entrega e dedicação. Ora por defesa do medo de perder Jota, 

ora por dificuldades próprias, quando então, parecia precisar ‘ser cuidada’ por mim, terapeuta, 

perdendo a capacidade de ‘cuidar’. Houve uma notável descontaminação de elementos 

parasitas na relação dos dois, pois Camilla expressou não acreditar mais que o filho 

representasse as partes ruins dela, que seriam significantes da ‘herança’ de seu pai, mesmo 

nome de Jota. Isso parece ter aberto um espaço para uma maior aproximação e esperança, ele 

podia, agora, ter um final diferente do fracassado que tinha seu pai. Assim, aos poucos, 

mostrou-se bem mais tolerante com as limitações do filho e com sua necessidade de 

estimulação, além de mais disponível afetivamente para a interação.  

Em suma, o tema relacionar-se primário apareceu na relação de Camilla e Jota com 

notável evolução ao longo da psicoterapia. A mãe se mostrou paulatinamente mais empática e 

psiquicamente disponível para o filho. Foi evidente, também, uma maior tolerância dela à sua 



dependência e, conseqüentemente, uma postura mais estimuladora ao desenvolvimento dele. A 

atitude de superproteção se manteve em alguns momentos como parte da relação.  

 

3.3.3.Matriz de Apoio 

Originalmente, tal como caracterizado por Stern (1997), o terceiro tema, matriz de 

apoio corresponde à necessidade da mãe criar e permitir uma rede de apoio protetora para que 

ela possa cumprir com sucesso as duas primeiras tarefas, de manter seu bebê vivo e promover 

seu desenvolvimento psíquico. Devido à carga de demandas que um bebê exige, é inevitável a 

presença deste tema na vida de todas as mães. Em um contexto de malformação, esse apoio 

fica sendo ainda mais essencial e complexo, pois não fica circunscrito somente aos temas que 

envolvem o bebê, mas também a outros relacionados a ela mesma, como mulher e mãe, que 

fica desestruturada nessa situação. Desta forma, no presente estudo, ampliou-se o conceito de 

matriz de apoio, englobando duas dimensões: (1) a necessidade e possibilidade da mãe em 

solicitar e receber apoio nos cuidados com o bebê em um contexto de malformação, e a 

efetividade deste apoio; (2) o apoio referente a outras dificuldades mais pessoais da mãe. 

Já, no primeiro encontro de avaliação (Camilla e Jota), foi nítida a presença do tema 

matriz de apoio, especialmente em relação ao afastamento de sua família de origem. Camilla 

mostrou que seus sentimentos de solidão e abandono já datavam de muito tempo, muito antes 

da gravidez dos gêmeos. 
Camilla: Quando eu engravidei da Luísa eu já não contava mais pra eles... eu sempre andava de vestido 
longo, e tal. E no dia que eu fui ganhar... que eu cheguei na casa da minha mãe e disse assim: ‘Eu vou 
baixar o hospital!’. E a minha mãe disse: ‘Pra que?’ ‘Sim, eu vou ganhar nenê!’. 
Terapeuta: Ah, ela não tinha percebido? 
Camilla: A gente tava meio afastadas. 

 
No momento em que investigava como Camilla se sentiu durante a gravidez de Jota, 

ela demonstrou claramente o quanto a solidão a acompanhava e a deixava muito triste, 

intensificando as dificuldades inerentes do período gestacional. 
Camilla: Ah, eu sempre fui muito emotiva, né? E depois, sozinha. Porque o meu marido nunca foi muito 
presente. Nunca ia nas minhas consultas de pré-natal. Até quando eu tava internada na gestação deles, 
ele ficava dois, três dias sem ir no hospital... eu ficava triste, chorava. E a minha mãe não ia porque a 
gente tava meio brigada, né?  
Terapeuta: Tu diz, então, que emocionalmente tu ficou mais emotiva por te sentir muito sozinha? 
Camilla: Isso. É! Eu me sentia, assim, abandonada, né? Imagina. Na gravidez ainda mais emotiva do 
que o normal, né? E mais esse tipo de coisa. Eu me sentia abandonada, assim, né? Ai... chorava, 
chorava, chorava sozinha. Chorava de noite, chorava de dia. Olhava uma coisa na TV, chorava.  

 



A cada questão que eu aprofundava, Camilla enfatizava essa questão de falta de apoio 

na sua vida, parecendo até desejar me mobilizar sobre isso, como uma busca de suporte na 

minha ajuda, na relação que estávamos estabelecendo. 
Terapeuta: Alguém te ajudou, Camilla, durante a gravidez? Uma pessoa, assim, que tu lembre que te 
ajudou... ou não? 
Camilla: Não.  
Terapeuta: E nenhuma amiga, assim, tu tinha? 
Camilla: Eu nunca tive amiga.  
Terapeuta: É? 
Camilla: Amiga, amiga, assim... [Não] eu tenho conhecidos, né? Mas amiga, eu nunca tive. Até hoje eu 
não tenho.  

 
Em relação ao pré-parto, contou que, na hora em que percebeu o rompimento da bolsa, 

visualizou a situação de se sentir só e ter de ir assim mesmo ao hospital, já que seu marido 

estava trabalhando e não poderia sair de lá, e ela e sua mãe estavam mais afastadas. Assim, 

Camilla ficou postergando a ida, aguardando o horário que Jorge voltaria para casa. Referiu 

que sua avó e sua mãe ligaram para ela nesse meio tempo, mas mesmo com a orientação delas 

de ir ao hospital, não foi. E que isso só foi acontecer quando sua mãe avisou que ela ou 

alguém da família iria, então, levá-la. Camilla contou detalhadamente, com orgulho, todos os 

detalhes, mostrando que o apoio acabou se fazendo mais importante do que a saúde dos bebês. 

Aqui parece que Camilla se apresentava mais como filha do que como mãe. 
Camilla: Aí sim me arrumei. Botei uma saia, uma camisa, tomei banho, né? Aí fui... e aí, quando eu vejo 
encostou ele, mais o meu tio – que é tio dela, meu tio avô – mais a minha vó. (...) Todo mundo dentro do 
carro. Eu disse: ‘Ai, que fiasco, meu Deus, pra ir pro hospital’. Aí começou a minha vó a pegar as 
bolsas. Eram três bolsas. Uma desse tamanho e duas pequeninhas, né? Uma de cada um e mais uma 
grande que tinha as minhas coisas também dentro. Aí nós fomos. Lá fomos nós pro hospital. Foi lá 
minha vó pagou a consulta.  
Terapeuta: Mas quem sabe era isso que tu queria, né? Tu queria que viesse alguém te buscar.  
Camilla: É, eu queria.  
Terapeuta: Por isso que tu não foi sozinha.  
Camilla: Até gostei, porque é uma coisa bem família, assim, né? Mas eu não tava com dor, nada. E até 
a gente gosta. 

 
Na hora do parto, mais uma vez, se viu só e desesperada, pois seus parentes tinham ido 

embora do hospital. Camilla contou que gritava para a enfermeira que não queria ter os bebês 

até que alguém chegasse; o seu desespero por companhia parecia ser constante. 
Camilla: Como é que eu vou ganhar nenê? Não tem ninguém aí!... Foram embora. Me deixaram lá 
sozinha. Eu tinha medo. Aí começou a me bater o medo. Comecei a chorar. Que ia acontecer alguma 
coisa comigo, ia acontecer alguma coisa com eles, não ia ter ninguém. ‘O que tu tá chorando, disse a 
enfermeira?’ Aí eu expliquei pra ela. Disse: ‘Ah, não tem ninguém. Eu vou ganhar nenê e não tem 
ninguém aí comigo’. Eu já me senti de novo sozinha e abandonada! 

 
Essa sensação de desamparo transmitida por Camilla era tão nítida para mim, já nesse 

primeiro encontro que, mais ao final da entrevista, vi necessidade de mostrar isso a ela, 

objetivando, assim, mostrar que eu poderia servir de apoio, durante o atendimento 



psicoterápico, para esses momentos e sentimentos de solidão. Dessa maneira, procurei 

estabelecer, desde já, a aliança terapêutica. 
Terapeuta: Mas sabe que eu fiquei pensando que... a gente tá conversando sobre essas coisas... da 
gestação... mas todo o tempo, mesmo falando da gestação, ou da tua família, ou dos filhos, ou do 
momento que tu tá vivendo agora, tu tá me dizendo uma sensação assim, né, Camilla, de às vezes não se 
sentir cuidada, assim de ter alguém perto de ti que tu possa confiar, né? 
Camilla: Eu até hoje estou sozinha.  
Terapeuta: Um porto seguro, assim, né? 
Camilla: É! Porque eu sinto assim... o que eu digo pro meu marido: que a minha família tá morrendo. 
Porque agora morreu esse meu vô, que eu gostava muito dele... são pessoas, assim, que eu não posso 
contar. 

 
No segundo encontro de avaliação (Camilla e Jota), realizado ainda na mesma semana, 

Camilla mencionou a importância da matriz de apoio na sua vida, mais especificamente, a sua 

mãe, para quem ligou imediatamente após receber a notícia de malformação de Jota, querendo 

dividir seu desespero e pavor. 
Camilla: E fiquei chocada, assim. Fiquei apavorada, né? Na mesma hora, eu já liguei pra minha mãe, 
já. E a minha mãe: ‘Ah, fica calma. Não vai adiantar tu ficar nervosa. Deus é que sabe!’ Aqueles 
negócios, né, que todo mundo fala.  

 
A seguir, quando lhe perguntei diretamente a respeito do apoio recebido, ela mostrou o 

quanto esse lhe foi falho, evidenciando no tom da sua voz, a mágoa que guardava por isso. 

Entre suas falas, Jota chorava, parecendo oferecer-se de porta voz para a tristeza da mãe. Ela 

acolheu o seu choro, acomodando-o no seu colo, e começou a alimentá-lo, dar de mamá a ele. 

Camilla parecia estar confortando e suprindo sua própria fome de carinho através de seu bebê 

e/ou até com ele, pelo afago da relação dual e primitiva entre os dois.   
Terapeuta: Alguém te ajudou nos primeiros dias que ele nasceu? 
Camilla: Não, a mãe foi para praia e tudo veranear [Fala em um tom de mágoa]. 
Terapeuta: Janeiro? 
[Jota chora]. 
Camilla: Foi dia 31 já, ela, meu pai, a minha vó. 
Terapeuta: E tu chegava a pedir para ela te ajudar? 
Camilla: Não. Da outra vez que eu ganhei a Luísa, ela também foi. [Jota chora de novo. Ela o pegou no 
colo, aconchegou-lhe. Em seguida, mexeu na bolsa, perguntando para ele...] <Leitinho ou bibi?> 
[E começou a alimentá-lo]. 

 
Mais ao final do encontro, Camilla mencionou a ajuda da irmã com o banho e cuidado 

das crianças, como referindo uma forma de apoio que recebia “Hoje mesmo ela ficou lá para mim, 

com os outros, né? Se eu tô fazendo uma coisa minha ali, ela não gosta que eu levante, né? Diz: ‘Deixa que eu 

me viro com eles’”.  

A falta de apoio que Camilla sentia era tão forte que ela chegou a revelar não ter quem 

convidar para ser madrinha de Jota, pois não tinha ligações próximas com quase ninguém. 
Camilla: Não achei madrinha ainda... eu não tenho parente assim, né? Não tenho ligação com ninguém. 
Terapeuta: E as tuas irmãs tu não quisesse? 
Camilla: A minha irmã, a Janice, já é madrinha de três filhos meus... todos, menos desses dois. 



 
Camilla demonstrava muita dificuldade em buscar uma matriz de apoio, pois parecia se 

sentir um peso para as pessoas da sua família, o que me reforçava ainda mais que eu poderia 

estabelecer uma via de apoio importante na relação terapêutica com ela. 
Camilla: Eu ia ligar pra senhora esses dias... 
Terapeuta: É? 
Camilla: Ahã. Mas daí eu fui em todos os orelhões lá e não funcionaram. 
Terapeuta: Porquê tu ia me ligar, pra falar?  
Camilla: Ah! Quando eu tava triste.  
Terapeuta: O quê que tinha acontecido?  
Camilla: Porque eu não quero ficar transparecendo pro meu marido que eu tô triste, sabe?... Porque, 
eu acho que ele já tem um monte de problema, né? Todo o problema da casa... assim, as compras e tal. 
E eu quero ajudar, mas não consigo, né?... Fiquei triste só.  
Terapeuta: Mas fica difícil, né Camilla, se tu não pode dividir, também ter que ficar com isso sozinha, 
né?Para isso que eu estou aqui.  

 
Na semana seguinte, no terceiro encontro de avaliação (Camilla e Jota), apareceu com 

destaque a angústia e culpa de Camilla com a filha Ana Paula, que estava apresentando 

sintomas de disfunção hepática há alguns dias, e ela não tinha levado a filha para consultar, o 

que foi apontado pela médica como uma espécie de negligência da sua parte. Ao fazer uma 

intervenção de cunho mais compreensivo e continente, enfatizando que a carga que ela vinha 

segurando, a fazia, em alguns momentos, não dar conta de tudo, ela logo falou desse seu 

sentimento de solidão, chorando bastante. 
Terapeuta: Mas Camilla eu acho que assim... talvez, seja difícil para as pessoas de fora poder entender 
ou ver como é que tu tá ou ver o que aconteceu, mas eu que já te conheço um pouco mais, ainda que 
pouco tempo, já sei da tua história, talvez dê pra eu e tu compreender. Porque é muita coisa pra ti, né?  
Camilla: É... eu sou sozinha, né? 
[Camilla começou a chorar]. 

 
Assim como no segundo encontro de avaliação, a mãe mostrou que se sentia de fato 

um peso na vida das pessoas, inclusive do marido, o que a levava a atitudes que, no fim, 

pareciam incrementar ainda mais seu sentimento de vazio. Por exemplo, Camilla contou que, 

várias vezes, deixava de comprar a comida da janta para si mesma para sobrar dinheiro para o 

outro dia e, assim, poder pedir menos para o marido. Essas reações da paciente, assim como 

outras tantas, davam a impressão que buscava, sobretudo, ser olhada com reconhecimento. 

Tentei mostrar, nessa ocasião, o maltrato que fazia consigo mesmo, o que podia deixá-la com 

maior sentimento de solidão. Procurei, assim, promover uma aliança de cuidado com ela, de 

olhar para ela, que me parecia essencial para Camilla se sentir mais estruturada. 
Camilla: Daí no outro dia... peço menos pra ver se alivia pra ele. Eu digo pra ele, ah, sobrou três reais 
de ontem... mas sobrou porque eu não comprei pra mim. Ontem mesmo eu não jantei... porque eu não 
sinto mais fome mesmo.  
Terapeuta: Então, tu tá me dizendo que tu fica te sacrificando assim, nesse nível? E que isso também te 
deixa mais triste. Tu te dá conta que talvez sobrar um pouco que não resolve muito? Porque tu se 
sacrifica e passa por cima de ti.  



 
Outra situação relatada nesta entrevista mostrou novamente que Camilla não dividia os 

problemas com o marido, nem com a família por não se sentir acolhida e ajudada por eles. 
Camilla: Eu cheguei e falei assim, correndo pra ele, né? Pegando o tênis já, e falei correndo pra ele: 
ah, a doutora acha que ela [Ana Paula] tá com hepatite... eu nem paro assim, pra falar porque senão aí 
já fico assim, né? [Chorando] e aí não dá... eu não choro em casa.  
Terapeuta: É? 
Camilla: Eu não divido com ninguém.  
Terapeuta: Pois é, Camilla, eu acho que uma outra coisa que tá difícil, é que tu tá pegando as coisas 
sozinha. Porque assim, oh, tu repara essa situação agora. Eu entendo que tu já acha assim, que ele tem 
que trabalhar. Eu acho que tu se sente culpada por ele ter perdido dinheiro... então, parece que tu não 
pode abrir teu coração pras coisas que tu sente. Tu acha que ele ia reagir mal se tu chorasse? O quê 
que tu imagina?  
Camilla: Ah, se eu choro na frente dele, ele diz que é fiasco... eu não gosto... isso dói, é o que mais dói, 
meu coração dói... as pessoas não têm compreensão... minha família não compreende nada. 

 
Logo em seguida, ela contou situações em que sua mãe, ao invés de ajudar, até pedia 

dinheiro para ela. A dor de Camilla parecia vir no sentido de não se sentir vista na sua 

realidade de tantas dificuldades que estava passando, e a mãe ainda lhe pedia dinheiro. 

Relatou, detalhadamente, casos de famílias que ela conhecia onde os pais, quando podiam, 

ajudavam os filhos, enfatizando que, embora achasse que as condições de seus pais fossem 

suficientes para tanto, eles não o faziam e ainda cobravam. Foi nesse momento que contou, 

chorando, que um dia o pai dela chegou na sua casa carregado com algumas caixas de leite, 

que havia ganhado no trabalho, e que ela veio alegre abrir a porta para ele. Mas que essa 

alegria se desfez em segundos ao ele anunciar sua intenção de vender os leites, por um preço 

mais barato que o de mercado.  Ressaltou, ainda, que não pretendia ser sustentada por eles, e 

sim, apenas olhada com preocupação.  
Camilla: Aí um dia, eu pela minha janela e disse: ah lá vem o pai com uma caixa de leite e uma 
sacolada de fralda! E chamei o meu marido ligeiro... ele falou que ele tava vendendo aquilo ali! Pra 
comprar!... Não eu não queria assim, que... trouxesse todo o leite que eu vou usar no mês... mas a minha 
mãe não ia notar que eu tava precisando de alguma coisa, ela não ia perguntar? Sabe? ‘Tá precisando 
de alguma coisa? Tu quer alguma coisa? Tu tá precisando de mim?’ Só isso. 
Terapeuta: E tu já pediu diretamente pra ela? 
Camilla: Ah, eu peço, ela nunca tem... ‘Ah, porque eu não tenho... Porque eu tenho que pagar não sei o 
quê... que eu não tenho nem gasolina!’. 

 
O descuido e o abandono sentidos por Camilla estiveram presentes em toda a 

entrevista. Era notável a carga pesada da adultez para ela, e arcar com suas escolhas e 

responsabilidades significava deixar a criança filha que ainda estava muito viva. As fraldas e o 

leite, em parte, para ela mesma, para o seu lado bebê. Suas reclamações pareceram, em alguns 

momentos, de uma criança ou uma adolescente esquecida.  
Camilla: A minha mãe vem todo o mês saber se eu tô menstruada ou se eu não engravidei de novo. Me 
pagar uma caixinha de anticoncepcioal, não me pagam!... Me perguntar se eu tenho dinheiro pra 
comprar... eles têm desconto na farmácia X... e diz que não tem... e daí olho no banco uma sacola cheia 



de latinhas de cerveja. Que nem com os remédios... eu peguei as receitas dele... e  mostrei pra ela. Aí 
ela pegou e largou: ‘Ah, eu vou lá que o Ítalo tá terrível...’ Não sei o que... pelo menos se sentasse 
comigo: não, vamos ver... eu não posso te ajudar, mas de repente... vamos ver como é que a gente faz... 
Terapeuta: Tu queria que ela falasse contigo... 
Camilla: É. 
Terapeuta: Que ela olhasse.  
Camilla: Nada, nada. Nada, nada, versus, nada.  

 
Nesse momento, tentei mostrar que esse desejo de ser olhada, quem sabe, poderia ter a 

ver com sua apatia em buscar o posto de saúde, pois ainda esperava que eles viessem a cuidar 

dela, que lhe pagassem um convênio privado e, que isso, a estava prejudicando no cuidado 

dela mesma e dos filhos, como a situação de hoje da Ana Paula. A matriz de apoio era sentida 

como falha por Camilla e ela parecia ficar presa esperando ser alimentada daquela ‘fonte’, sem 

conseguir buscar outras alternativas. Era como se ela mesma se isentasse da sua 

responsabilidade pelas dificuldades, depositando tudo nos pais.  
Terapeuta: E tu vê que isso que a gente tava falando antes. Até de ser difícil pra ti aceitar ir no posto, 
sei lá, eu acho que tem tudo a ver com isso. De que tu começou com uma vida diferente do que tu tá 
tendo. E como tu queria que tua mãe e o teu pai te ajudassem, tu não vai em busca.  
Camilla: O meu pai deixou tirarem o meu convênio, ele deixou!  

 
No quarto encontro de avaliação (Camilla e Jota), uma semana depois do último, 

Camilla chegou dizendo que teve vontade de morrer e que só contou isso ao seu marido. No 

decorrer da conversa, percebi que era mais um pedido desesperado de ser olhada, de ter uma 

matriz de apoio do que um risco real. Ela disse rindo que achava estranho, que nunca pensava 

nisso quando estava sozinha e, depois, contou satisfeita, todos os cuidados que o marido tinha 

lhe dedicado. 
Terapeuta: Não, tu tá me dizendo que parece que isso é mais um pedido de ajuda, que alguém veja, que 
alguém te...  
Camilla: É. Ah, ele fica olhando assim, né? Cuidando, mas... depois, eu deitei na sala lá e fiquei lá até 
dormir. Aí depois... ele me chamou: ‘Tá, tu deve tá cheia de dor, dormindo aí nesse sofá ruim. Vem cá 
pra cama’. Eu me deitei, daí de manhã, ele fez um chá pra mim. 

 
Essa carência de apoio foi comentada diversas vezes nesse encontro. Na verdade, era 

uma constante nos pensamentos e sentimentos de Camilla. Ela falava magoada e muito 

ressentida que, apesar de todos perguntarem como estava, ninguém efetivamente fazia nada 

para apoiá-la, nem mesmo com a doença de Jota, e que ainda se sentia criticada “Só ficam 

perguntando assim mesmo, porque me ajudar, ninguém ajuda. Comecei a falar pra ela do remédio dele que ele 

não toma o remédio e ela pegou e foi se embora... nem deu bola. Aí depois, quando acontece alguma coisa que 

ele vai pro hospital, são os primeiros a ficar ligando, enchendo o saco”.  

Quando recebia algum apoio, ela se dizia muito satisfeita, mesmo quando não era de 

alguém da família. Relatou, detalhadamente, uma situação de uma senhora que lhe ajudou no 

hospital e que, depois voltou a casa dela, lhe levando mais alguns auxílios. Enfatizou que 



deveria ter sido por promessa, o que questionei, destacando a empatia que a senhora podia ter 

sentido por ela, visando reforçar sua auto-estima. 
Camilla: Foi lá quando voltou, voltou com uma sacola desse tamanho cheia! Deu cinco pacotes de 
fralda pra ele, da Jonshon e três latas de NAM fechado, três, três ou quatro, fechada. Ah, eu fiquei bem 
faceira agradeci, agradeci, né? Daí ela disse: ‘ah, posso pegar o teu telefone, teu endereço pra ir lá 
visitar ele?’... Mas a gente também não leva muita fé assim. Aí um dia... espiei na janela, assim, né? 
Será que não é cobrador? [Risos] Aí eu fui, era ela: ‘Oi, Camilla! Tu não lembra de mim?’ Eu disse 
assim: ‘Ah, lá do Santo Antônio?’ Ela veio com o carro assim, de ré no meu portão, abriu o porta-malas 
de trás e começou a tirar sacolas de azeite, sacola de açúcar, sacola de arroz. 
Terapeuta: Tu gostou?  
Camilla: Ah, gostei, né? Porque precisa, né?... Aí eu disse pro meu marido: ah, essas pessoas fazem 
promessas às vezes, né? Assim, alguma coisa, né? Pra ajudar.  
Terapeuta: Ou não... ou não só isso... gostou de vocês, né?... Ou as duas coisas, né? Camilla. Porque 
também ninguém, mesmo que uma pessoa tenha feito uma promessa, não é pra qualquer um, né? Ela 
escolhe alguém, né? Com quem tu também te sentiu bem, não só pelas coisas, mas pelo agrado assim da 
pessoa.  
Camilla: É, porque já tá assim, um... como diz os magros, dá um brilho, né?.... De alguém lembrar, né?  

 
Camilla de fato se sentia carente de atenção e, possivelmente, de valor. Em relação ao 

apoio do marido, também não tinha aquela segurança necessária para cuidar com tranqüilidade 

dos filhos. Estava sempre preocupada com as contas atrasadas da casa, sempre ameaçada da 

falta “Ele pagou... a conta de água do mês de... setembro, agora a de outubro já vai vencer, três meses, já vai 

vencer e a gente não tem...”. 
O apoio de Jorge não lhe parecia suficiente nem em relação à rotina normal de Jota, 

apesar de achar que ele tinha melhorado um pouco nos últimos meses.  
Terapeuta: O quê que tu faz em relação a cuidar dele? Tudo?  
Camilla: Tudo.  
Terapeuta: O Jorge não faz as coisas... desse tipo de cuidado?  
Camilla: Não. Não. Nem mamá, ele não dá.  
Terapeuta: É tudo tu? 
Camilla: É. Eu ou uma irmã minha que às vezes vai lá... mas também não faz muita coisa assim, ela, às 
vezes, dá banho, né? (...) Ah, agora, parece que agora, há uns dois meses atrás que ele vem se 
preocupando mais, né? Porque logo quando ele nasceu, que disseram que ele tinha problema, ele nem 
deu bola! Ah! E quando ele fez a cirurgia, ele viu que era um problema sério, né?... Agora troca uma 
fralda lá de vez em quando...  
Terapeuta: Tu também não solicita, não pede, né?  
Camilla: Não. Eu não faço nada mesmo, tô só cuidando dele. Então... 
 
No entanto, era notável que ela não exigia essa participação dele, sentindo-se, 

inclusive, culpada por não trabalhar e não ajudá-lo com as contas. Isso também aparecia na 

ajuda da irmã, Camilla não solicitava tanto quanto precisava, apesar da irmã se mostrar 

disponível. Talvez pela própria condição de saúde do filho, ela não sentisse segurança em 

delegar os cuidados aos outros. 
Terapeuta: E como é que tu se sente fazendo tudo?  
Camilla: Ah, eu gosto assim, em relação a eles assim... eu gosto de fazer. Porque mesmo a minha irmã 
fazendo, eu tô sempre em cima, vendo se ela tá fazendo direitinho, se ela não tá apertando muito, se ela 
não tá descuidando, né? Na banheira.  

 



Uma semana depois, aconteceu o quinto e último encontro de avaliação (Camilla e 

Jota), e Camilla trouxe uma vivência de apoio bem diferente em relação à mãe, que passou a 

ajudá-la com o carregador do celular. Ela estava bem mais arrumada, de brincos coloridos e 

maquiada, provavelmente não por coincidência. Parecia ‘carregada’ de olhares maternos. 
Terapeuta: E como é que tu arrumou o teu celular? 
Camilla: Não é só carregar! Só que o carregador da minha mãe dá no meu. Aí, a minha mãe leva, 
carrega e me traz de volta.  
Terapeuta: Então, ela te ajudou?  
Camilla: Agora sim.  

 
Contou radiante dos cuidados que tinha recebido da mãe, parecendo uma criança 

encantada com o olhar materno. Enquanto ela descrevia os detalhes, ininterruptamente, de 

tanta empolgação, Jota também balbuciava, parecendo estar no clima da alegria que, segundo 

ela, tinha começado no dia do seu aniversário, como um presente. E, embora não tivesse 

recebido essa atenção do pai, não parecia afetada. Para Camilla, a mãe parecia o centro, o eixo 

que lhe faltava. 
Camilla: Até achei um milagre, a minha mãe apareceu pra me buscar!... Apareceu lá de carro pra me 
buscar e... ‘Eu vim te buscar, eu fiquei com pena’.  
Terapeuta: Então, ela te andou te cuidando? 
Camilla: Aí chegou lá comprou um refri pra mim beber lá, e: ‘Pô! Olha aí! Tá preta! Cheia de marcas 
nas costas! Tá preta de ficar nesse sol!’ E não sei o que. ‘Foi no banheiro? Olha só como é que tá os 
teus pés!’ [Conta rindo] 
Terapeuta: Te olhou!? 
Camilla: É. Parece, né? [Jota balbuciando] 
Terapeuta: <Mas! Tu tá conversando bem, agora! Que nós estamos falando da vovó? O quê que tu quer 
contar da vovó? Hein?! Hein?! Quer contar que a mamãe teve umas ajudas da vovó? Não sei o quê que 
houve! Tu sabe, Jota? O que será que foi? Será que foi a Vovó ou a mãe que... chegou mais perto da 
vovó? O quê que aconteceu? Tu sabe?> 
Camilla: Eu não sei, desde o dia do meu aniversário, ela tá assim... no dia do meu aniversário, ela 
veio... aí oito e meia, ela foi lá na frente e disse pra mim arrumar as crianças, que ela ia me levar! Aí eu 
arrumei as crianças botei tudo no carro dela, aí ela me levou lá pra casa dela. Cheguei lá, tava o meu 
padrinho, a minha madrinha, um amigo dela, meu pai, minha avó... e ela.   
Terapeuta: Te esperando? 
Camilla: Ahã. Pra jantar. Aí fizeram janta. Era galeto, um arroz, salada... minha bisavó mandou uma 
pizza pra mim. Coitadinha, né? Mandou uma pizza... 
Terapeuta: E o quê que tu sentiu? 
Camilla: Ah, eu fiquei faceira, né? Assim... o meu pai não me deu nem as horas, né? Mas eu já tô 
acostumada. 

 
O apoio também foi sentido em relação ao marido. 
Camilla: Quando eu acordei, aí o Jorge tava lá, trocando ele, dando mama... me ajudou! [Conta rindo]  
Terapeuta: Outra coisa.  
Camilla: Todo mundo... tá me ajudando!  
Terapeuta: <É, eu não sei o quê que tá havendo, né? Jota!> 
Camilla: <Agora todo mundo tá ajudando a mãe! Né? Todo mundo!> 

 



Essa vivência se refletiu, mais ao final deste encontro, quando ao combinarmos sobre a 

avaliação psiquiátrica25, que seria realizada na próxima semana, Camilla me pediu, mesmo 

que receosa, para falar com o marido para lhe explicar sobre a importância dele ir à avaliação 

junto com ela. Estava parecendo começar a poder contar comigo, a pedir ajuda. 
Camilla: Tá. Eu posso perguntar uma coisa pra senhora, a senhora não vai ficar braba comigo!  
Terapeuta: Pergunta! 
Camilla: Se por acaso... hoje aí pela umas... seis e meia, a senhora não pode ligar e falar com ele 
[Jorge].  
Terapeuta: Posso! 

 
Na primeira sessão de psicoterapia (Camilla e Jota), ocorrida duas semanas depois, em 

razão do recesso de final de ano, o tema matriz de apoio apareceu de uma forma significativa 

em relação aos encontros anteriores, uma vez que Camilla relatou que estava, diferente de 

antes, podendo contar mais com a mãe para lhe ajudar. Ademais, reconheceu que ela mesma é 

que não estava se dando conta que a mãe não estava tão afastada e indisponível como pensava, 

o que foi um passo importante para que ela se sentisse menos abandonada e sozinha. 
Camilla: Não, tá melhor. Eu tô conseguindo captar as coisas agora.  
Terapeuta: Tipo? 
Camilla: Ah... ver que a minha mãe... é eu que não enxergava, eu acho, as coisas. Agora eu tô 
conseguindo ver que a minha mãe não era tão aquilo que eu pensava, né? Não era tão... ela me ajuda. 
Tá me ajudando... ela disse agora, quando ela receber, se sobrar lá, ela vai me dar um dinheirinho e tal, 
que eu tô cuidando da casa dela.  

 
Essa possibilidade de ‘contar com’ apareceu novamente, mais ao final da sessão, 

quando Camilla estava falando sobre a cirurgia de Jota, que seria dali a alguns dias. Ela 

pensou em pedir ajuda à sua mãe para ficar com seus outros filhos para que ela pudesse cuidar 

de Jota com mais tranqüilidade. 
Camilla: Eu vou ligar pra ela pra dizer, que se ele vai fazer cirurgia que ela nem traga o Matias, que 
ela fique com ele lá agora. Não tem como eu ficar agora com mais com o Matias ainda...  
Terapeuta: Pedir uma força pra ela.  
Camilla: E se ela pudesse buscar a Luísa também, seria melhor! Ou a Maria Luiza, porque a Maria 
Luiza não incomoda muito.  

 
Ainda nessa sessão, Camilla destacou o marido também como alguém que estava 

pensando em contar, caso começasse a trabalhar.  
Terapeuta: Ahã. E aí o Jorge fica com as crianças? 
Camilla: Isso... porque eu ficava a semana toda lá, e sábado e domingo, eu vinha pra trabalhar... e o 
Jorge ficava lá... e mesmo na UTI, se for um dia só, até pode deixar ele [O Jorge], né?  

 
Na semana seguinte, na segunda sessão (Camilla), Jota não compareceu, pois estava 

chovendo e ele precisava se resguardar para o cateterismo que iria fazer. O tema matriz de 
                                                 
25 Como já descrito anteriormente, acreditei ser importante realizar esta avaliação em razão das características 
depressivas de Camilla, e também de sua história muito difícil de vida, para confirmar a indicação de psicoterapia 
breve pais-bebê, e aa necessidade do uso de medicação. 



apoio apareceu a partir da angústia de Camilla por não ter dinheiro para bancar o plano de 

saúde privado para o filho para a realização mais rápida e segura do procedimento. Com isso, 

ela referiu que, embora todos soubessem da gravidade e da necessária urgência da cirurgia de 

Jota, ninguém, por diferentes motivos, podia lhe ajudar. O marido, porque estava sem 

trabalhar, a avó, porque tinha caído num golpe e perdido muito dinheiro, e os pais, porque 

além de terem muitas contas sempre atrasadas, nunca ajudavam. Sentia-se novamente sem ter 

com quem contar, já bastante diferente da sessão passada, quando estava se sentindo mais 

acolhida. 

Na terceira sessão (Camilla e Jota), realizada uma semana depois, este tema apareceu 

de forma ambivalente. Ao mesmo tempo em que Camilla disse que fazia tudo sozinha no 

cuidado da casa e dos filhos, e que sabia que cabia a ela estas obrigações, já que era a mãe, 

percebi ressentimento e raiva em sua fala pela falta de apoio que sentia dos pais e parentes. Na 

seqüência, tentei mostrar essa dor, a fim de acolher e compreender as repercussões desse 

sentimento na sua vida. 
Camilla: Tudo eu dou um jeito! Entendeu? Os outros, ninguém pode dar um jeito pra me ajudar. Eu 
com quatro filhos... eu não peço nada pra ninguém! Parentes sabem da minha situação... sabem que um 
é doente. Sabem que eu gasto quase trezentos reais só em remédio! Se eles quiserem ajudar, ajudariam! 
Se não quiser... por mim... eu não peço nada, né? Nada, nada, nada, nada pra eles. A gente não tem que 
ficar pedindo as coisas... como eu já ouvi: ah, a obrigação é dos pais criar!  
Terapeuta: Mas eu acho que tu ouves isso com uma dor, né? 
Camilla: É, às vezes.  
Terapeuta: Sente que estão te abandonando... com tudo isso pra cuidar assim... 
Camilla: É. Agora... eu aprendi a lidar com a minha vida, comigo mesma... sem eles, né?Eu faço as 
minhas coisas. Dou um jeito.  
Terapeuta: Aprender sim, mas a gente tá aqui pra falar da dor que tu sente de ter aprendido isso. Tem 
horas que tu sente uma dor... que te impede de resolver algumas coisas na tua vida, quem sabe até te 
impediu antes... fez até com que tu tivesse tantos filhos. Por já sentir isso, meio abandonada, meio sem 
‘eira nem beira’... meio sozinha.  

 
Mais adiante na sessão, já falou em se sentir apoiada, justificando a ambivalência 

referida. Contou que a avó a tinha ajudado com a idéia, o apoio e até os custos de ir a uma 

rádio para conseguir medicamentos para Jota. Disse, nessa situação, que tinha me mandado 

um beijo, quando participou de um programa numa rádio local, o que entendi que significava 

um gesto de agradecimento por estar conseguindo pedir ajudas.  
Camilla: Até o dia que eu fui na Farroupilha [Rádio], a vó pagou minha passagem, né?  
Terapeuta: Olha que legal! Ela que teve a idéia?  
Camilla: Foi. Ela disse pra mim... 
Terapeuta: Te ajudou, ela?  
Camilla: Aí a gente foi lá, conseguimos umas doações de remédio... até mandei um beijo para a senhora 
pela rádio. 

 
  Na quarta sessão (Camilla e Jota), ocorrida duas semanas depois, em razão das minhas 

férias, Camilla chegou mostrando fotos do aniversário de um ano de Jota e referiu, contente, 



ter tido ajuda da mãe e da avó para os preparativos, evidenciando, assim, a presença do tema 

matriz de apoio. Mais uma vez, assim como na terceira sessão, parecia estar se sentindo 

apoiada pela família. 
Camilla: A minha bisavó, no caso, que é tataravó deles deu pizza e mais um refri. A minha mãe deu 
torta fria e cachorrinho e mais refri, daí a gente fez! A minha mãe pintou esses negócios aí com o nome 
deles... que é um TNT, e pegamos uns balão e enchemos... nós mesmos, não gastamos nada! 

 
Na semana seguinte, aconteceu a quinta sessão (Camilla), Camilla disse que estava 

cansada para trazer Jota e, nesse sentido, voltou a reclamar a falta de apoio dos pais, o que 

demonstrava ainda uma oscilação em como Camilla vinha sentindo esse apoio. Passou toda a 

sessão dizendo o quanto se sentia sozinha e agredida pelo jeito de seus pais com ela. Tentei 

ver com ela, se não poderíamos pensar em aspectos seus envolvidos nessa impressão já que 

parecia que nenhuma pessoa da família lhe ajudava. Camilla não conseguiu reconhecer nada, 

enfatizando seu sentimento de não corresponder às expectativas que ela imaginava que eles 

tivessem a seu respeito. 
Camilla: Eu tenho todo mundo e não tenho ninguém! Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho avós, eu 
tenho irmãs por parte de pai... mas a sensação que a gente tem, é que eu não tenho ninguém!  
Terapeuta: E tu sente que todas essas pessoas viraram as costas pra ti? Será que, se a gente for pensar, 
quantas pessoas que tu tá falando. A tua vó, o teu pai, a tua mãe, das tuas irmãs... de... amigos, enfim... 
será que não tem algum sentimento teu aí, Camilla? De tu não estar conseguindo ver alguém. Camilla: 
Não. Até nem é a questão de não gostar. A questão é que as pessoas me cobram coisas que elas sabem 
que eu não tenho como fazer!  
 
A sexta sessão de psicoterapia (Camilla, Jota e Matias) foi marcada para duas semanas 

depois, em razão de uma necessidade de horário minha. Camilla não mencionou a falta de 

apoio dos pais, como vinha fazendo até então. Na verdade, o tema matriz de apoio apareceu 

rapidamente quando ela referiu a dificuldade de levar Jota ao médico em razão de não possuir 

uma estrutura de apoio que lhe permitisse cuidar dele com tranqüilidade, o que, por vezes, 

acabava impedindo o acesso aos cuidados necessários “Eu não levei ele lá depois do médico, né? Não 

tinha como levar. No fim... eu não tinha passagem, o Jorge não tinha como levar, não tinha quem ficasse com as 

crianças”. 
Na semana seguinte, na sétima sessão (Camilla), o tema matriz de apoio apareceu de 

forma rápida e ambivalente, em um momento que Camilla falou que Jorge até ajudava ela nas 

tarefas da casa. Porém, em seguida, reclamou que o dinheiro, que tinha guardado para fazer 

um investimento profissional, teve que usar para pagar o aluguel. E, embora o marido tivesse 

dito que iria devolver, ela não acreditava. 

Uma semana depois, o tema matriz de apoio apareceu na oitava sessão (Camilla, Jota, 

Jorge e Matias) de maneira bastante significativa. A dinâmica da sessão foi a seguinte: apesar 



de estarem os quatro presentes, por iniciativa própria, Camilla entrou primeiramente sozinha 

com Jota, ficando Jorge e Matias aguardando no corredor. Só em um momento mais adiantado 

da sessão, é que eles foram convidados a participar. Assim, primeiramente, enquanto estava só 

ela e Jota na sala, contou que estava muito preocupada com a saúde do filho, que tinha recém 

sido submetido ao cateterismo. Embora o procedimento tivesse sido bem sucedido, apontou 

um risco até então não conhecido pela mãe: o crescimento do coração estava acelerado e 

poderia vir a pressionar os pulmões. Diante disso, Camilla manifestou muito medo de perder 

Jota, entre choros e desabafos.  

Em seguida, a mãe se mostrou sobrecarregada com tantos problemas, se vendo sem 

recursos. Disse não ter conseguido contar ao marido sobre o crescimento do coração de Jota 

para não incomodá-lo e também pelo medo de perdê-lo, caso ele não agüentasse a carga. 

Tentei ajudá-la a buscar o apoio de Jorge, mostrando que era importante contar a ele o que 

estava acontecendo, pois além do direito dele em saber, ela precisava compartilhar, dividir 

aquela carga de preocupação. Valorizei também ela estar podendo falar comigo, oferecendo-

me como um suporte para enfrentar tudo isso. Depois disso, ela conseguiu falar ainda mais 

claramente sobre o medo da morte do filho. 
Camilla: [Chorando] Cada dia, tá ficando mais difícil... as coisas acontecendo! E eu não consigo fazer 
mais nada! Tô com as minhas contas todas atrasadas! As pessoas indo na minha casa me cobrar... 
assim... não sabem dos problemas... também não interessa pras outras pessoas. As pessoas também têm 
problema, né? Eu não sei mais o que fazer! [Enquanto chora, acaricia a cabeça de Jota. Faz muitos 
carinhos]. (...) 
Terapeuta: Ahã. E o Jorge como é que ele tá?  
Camilla: Ah! Não adianta eu dizer pra ele, ele fica mais nervoso! Ele tá de aniversário hoje... e eu ficar 
falando assim, sabe? Aí é coisa pra ele ficar mais nervoso!... E se der um negócio nele, eu vou ficar... 
sem ele também!  
Terapeuta: Tu tem medo que ele fique nervoso e tenha alguma coisa? É isso? Tu tá com medo de perder 
as pessoas... de ficar mais sozinha! (...) Acho que tu ficou muito assustada com... isso que aconteceu, 
né? Com a morte do menino... e o que a médica disse pra ti. E tu tá... podendo botar pra fora acho que 
aqui comigo... me dizer que tu tá com medo! [Silêncio] O que tu tá pensando? 
Camilla: Que eu não agüento mais! [Chora] Aconteceu tantas coisas! Que ele pode morrer!  

 
Na seqüência, Camilla passou a se culpar por não manter sua atenção mais tempo nos 

problemas de Jota. Aproveitei para mostrar que isso tinha mais a ver com uma defesa do que 

com negligência, que era pelo peso que a situação representava. Ela associou automaticamente 

ao fato de não ter contado nada ao marido, talvez se dando conta que realmente precisava de 

ajuda para segurar aquele peso e, só assim, poder auxiliar mais o filho. Pela dificuldade dela 

em falar com ele, como já tinha me dito e, para aproveitar que ele estava no corredor  

esperando por ela, me ofereci para conversarmos todos juntos, e chamá-lo a participar da 

sessão, o que ela prontamente aceitou. 



Camilla: Ah! Não sei! Eu tô sempre com a cabeça em outro lugar! Eu tô ali, mas eu tô pensando que eu 
tenho que pagar não sei o quê! Que eu tenho que comprar não sei o que!  
Terapeuta: Eu acho que não é só porque tu tem outros problemas que tu fica às vezes sentindo que a tua 
cabeça não tá ali. Mas é porque é muito difícil estar com a cabeça ali. E ouvir isso de verdade como 
que tu ouviu dessa vez. Tu me entendesses? É como também, se a cabeça tivesse que fugir um pouquinho 
dali!... Talvez tu tenhas ouvido dessa vez, porque ela disse mais claro, porque tu pode me contar... 
porque tu tem aqui agora pra te ajudar! E dessa vez tu sente que a cabeça não fugiu...  
Camilla: [Chorando] Eu não contei pro Jorge, né?  
Terapeuta: Quem sabe tu quer que eu te ajude a contar... tu queres? A gente pode seguir hoje... eu te 
ajudo, a gente conversa todos, sobre isso. Tu achas uma boa?  
Camilla: Acho. 
 

 Jorge e Matias entraram na sala. Introduzi o assunto falando, primeiro, do cateterismo e 

em seguida, do bebê que morreu com a mesma doença de Jota. Jorge disse que soube do 

acontecido, pois Camilla contou, mas que ele evitava ver essas situações, que lhe faziam mal 

e, por isso, se afastava, sempre que possível, revelando, com isso, que o apoio oferecido a 

Camilla provavelmente ficasse falho. 
Jorge: Ah, não! É. Eu não gosto de ver... esse tipo de coisa... dá um acidente... alguém ferido... eu não 
chego nem perto, nem olho!... Eu não consigo, né?... Dá uma coisa ruim!...Uma coisa estranha assim... 
sabe? Que me afasta daquilo automaticamente.   
Camilla: E eu já sou ao contrário, se eu vejo um acidente... uma coisa eu já quero sair correndo... eu 
quero ajudar, eu quero mexer... 
Terapeuta: Sim, mas vocês tão me contando... as duas reações dos dois, embora sejam diferentes... as 
reações, são de desespero!  
Jorge: Eu digo, se der para evitar um pouco de tragédia... até porque, a gente já tem que chega, né? 
Tem problema que chegue.  

 
 Com isso, Jorge mostrou que ele tendia a ficar mais distante dos problemas de difícil 

solução, e que envolviam a fragilidade de todas as demais pessoas. A malformação de Jota era 

possivelmente um deles, tanto que ele tentou ficar falando no outro menino e em outros 

problemas, evitando chegar no ponto principal. Assim, vi a necessidade de mostrar o quanto 

esse assunto era mesmo pesado e duro de falar, esperando assim poder, aos poucos, trazer 

claramente o contexto de Jota. Percebeu-se, ainda, uma reação de maior negação de Jorge, que 

tentava reduzir as restrições do filho sobre não ter muitas chances nos esportes; e quando se 

deparava com a possibilidade de não ir tudo bem, se mostrava ambivalente entre aceitar a 

gravidade e se manter crente na medicina e na certeza de sucesso.  
Terapeuta: Eu acho que isso nos remete a uma coisa que é muito difícil da gente falar aqui... mas que é 
a questão do Jota e de como é que ele vai ficar! Né? Que ele tem, quem sabe, um risco como esse 
gurizinho tem.  
Jorge: Né? Aí a notícia que tinha era esta, que... iam botar aquele troço nele... ela não garantia... 
assim... jogar bola, que ele fosse não sei o que! Mas... seria uma criança normal! Pra esporte, talvez 
que não... 
Camilla: Isso. Mas daí tem aquele outro problema, né?  
Terapeuta: E daí então isso ainda... se tudo corresse bem, assim, daí fazia essas cirurgias e tá, né? 
Daí... é tanta coisa, né?... Difícil pensar nessas coisas... porque é uma coisa que tá fora do nosso 
controle. Por mais que a gente possa... fazer tudo o que tá ao nosso alcance... tem uma coisa que não 
tá!  
Jorge: Lógico! (...) 



Terapeuta: Porque... são coisas assim, que bom que... isso aconteça dessa maneira, né? Que ele faça 
essa cirurgia... e que o problema dele... seja só o futebol e outras coisas de esporte.  
Jorge: É, e...  
Terapeuta: Mas acho que nós estamos assim, diante duma coisa que a gente não sabe! Mas a gente tem 
que conversar sobre isso! 
Jorge: É ter uma projeção do futuro... que não se sabe. De repente não acontece nada. Tudo certinho... 
E tá, né? Hoje em dia com esses avanços...  
Terapeuta: Tu pensa assim, Jorge, que pode ser... te ocorre assim, às vezes, que pode ser que algum 
problema aconteça com ele?  
Jorge: Não! Não ocorre! Pior é que não, não! Eu fico preocupado com o que eu disse agora... com 
esses avanços da medicina... né? E, pelo amor de Deus, não! Claro! Se fosse ninguém morria, né? 
Ninguém... eu acho que até o pior ele já passou, né? 

 
 Assim, fui construindo um espaço para contar a Jorge o que estava acontecendo. 

Mostrei os receios de Camilla em contar com ele e os dele em dividir com ela. Pretendia 

promover um espaço entre os dois, servindo eu como elo de ligação, para unirem suas forças 

nessa luta tão difícil. 
Terapeuta: E ela disse: ‘Ah! Mas hoje é aniversário do Jorge!’ E... não gosto de preocupar ele, a gente 
já tem tanto problema! Eu sei, quantas coisas vocês passam, né?  
Jorge: Sim, é... 
Terapeuta: Então, eu acho que tu, daqui a pouco, não quer preocupar a Camilla... tu tentar ver se tu 
consegue dinheiro e tal... 
Jorge: É.  
Terapeuta: Ela não quer te preocupar. Mas... eu fico pensando assim, que vocês são um casal, que 
vocês se gostam, que vocês... que vocês têm que se unir! 
Jorge: Somar, né? 
Terapeuta: Isso! Isso aí! Essa é a palavra! Jorge. Somar! Tirasse uma palavra que eu não tava 
conseguindo achar. Que, às vezes, parece que a gente vai acumular para a outra pessoa... mas se os 
dois pudessem dividir, né? Falar! (...) E que eu disse, que eu achava assim, que... a gente podia te falar 
e conversar todos aqui pra ver o quê que a gente pode fazer pra ajudar o Jota. Porque tu sabe que tem 
uma parte da gente que tem que ser assim, como que tu tava me dizendo... olha, eu vou dar um jeito!... 
Pensar positivo! E tu tem razão! Porque se a gente fica numa sensação que não, que não! Aí vem todo o 
mundo abaixo!  
Jorge: Ah, é! É.  
Terapeuta: Mas tem uma outra parte que... pras coisas darem... certo, a gente tem que saber da 
realidade.  
Jorge: Sim, presenciar a situação... senão é só da boca pra fora! (...) 
Terapeuta: Então... a gente precisa se interar mais do que ele tem. E como é que ele tá.  
Jorge: É...  
Terapeuta: Então assim oh, a Camilla conversou um pouquinho mais comigo... e ela falou alguma outra 
coisa, Jorge... pra Camilla que ela percebeu. Conta agora, conta pro Jorge, Camilla. 
Camilla: Só que eu não quis te falar pra tu não ficar assim, muito preocupado, né? Que o coração dele 
não parava mais de crescer! [Chora] Tava comprimindo já os pulmões!  
Jorge: O outro lado? 
Camilla: Que não tinha nada de procedimento cirúrgico pra fazer nisso... e, que o negócio era seguir 
dando remédio regularmente pra ele, pra não acumular... líquido, né... que o liquido entra e não sai, 
né? E o coração vai inchando, vai crescendo... e aí já tá comprimindo os pulmão dele. Que aí ela disse 
que isso aí não vai ter nenhum tipo de procedimento cirúrgico e o coração dele não vai mais parar de 
crescer!  
Jorge: Mas então não deu certo a operação dele? 
Camilla: É outra coisa! Que ele tem um monte de defeito! Um monte de... coisas diferente.  

 
Camilla ficou explicando detalhes das implicações da malformação de Jota. Apontei a 

necessidade dela falar olhando para Jorge, incitando um diálogo entre os dois. Ainda assim, 



ele tentou negar a gravidade, comparando com um vizinho de 74 anos que ainda está vivo, 

apesar de seus problemas cardíacos. Segui ajudando Camilla a mostrar a gravidade da 

situação, além de sugerir uma conversa com a médica responsável para maiores 

esclarecimentos sobre a doença e o prognóstico de Jota. Jorge, aos poucos, foi se interessando 

em saber mais da situação e disse que iria ao médico com a esposa para se interarem melhor.  
Camilla: É, acontece só quando ele fica muito agitado! Porque aí o coração manda muito sangue... 
Terapeuta: Diz pro Jorge, Camilla isso.  
[Camilla fica explicando detalhes para Jorge]. (...) 
Jorge: Setenta e quatro anos e parece que não sente. 
Camilla: É isso que o Jorge não entende! (...) 
Jorge: Não, eu não sei! Eu sei que agora ele tá com setenta e quatro anos!  
Camilla: Mas ele fez cirurgia agora! O Jota nasceu com isso. (...) 
Terapeuta: Outra coisa é se vem depois. Daí a pessoa já tem estrutura! E já tem uma vida de 
desenvolvimento normal. 
Jorge: É, saúde tudo... entendo. Então qual é a solução! Não tem? Por enquanto? (...) 
Terapeuta: O que [Exatamente] eu não sei assim... por isso que eu acho que agora vocês passem a se 
interar um pouco mais.  

 
 Em seguida, Jorge demonstrou, novamente, uma postura ambivalente em se envolver 

mais ativamente com a questão, tentando transferir a responsabilidade da vida do filho a uma 

força divina para se eximir de encarar a dor. Mais uma vez, tentei rever isso com ele, tentando 

fortalecer o seu apoio para Camilla, a união do casal para ajudar Jota. Esse movimento foi 

constante em toda a sessão. 
Jorge: Se martirizar não vai adiantar, se eu passaria vinte e quatro horas, quarenta e oito, um ano... 
preocupado com a cabeça estourando se ele fosse ficar bom! Aí eu... né? Mas não vai adiantar! Aliás! 
Que Deus me perdoe... se Deus achar que ele tem que viver a vidinha dele, ele vai viver assim! Também 
acho que se não, paciência. Mas eu digo, que eu já poderia tá sabendo disso aí se ela... se ela viesse: 
ah, olha, eu tenho... fiquei sabendo uma notícia vai piorar as coisas, eu sou muito fatalista. Eu sou 
muito objetivo. Eu sou muito dessa coisa, então se eu não posso fazer, não adianta eu ficar me 
martirizando. O caso dele. O que eu posso fazer? Correr pra médico!  
Terapeuta: Mas eu acho que agora, nós temos que fazer, por isso que eu te chamei aqui. Porque eu 
acho que com essa situação do Jota... tem a parte lá de Deus enfim, que tu acredita... mas tem a nossa, 
né? Então vamos fazer o máximo que a gente pode.  
Jorge: Nós temos que fazer a nossa...  
Terapeuta: É. E pra gente fazer a nossa, a gente vai ter que olhar bem... né? E eu acho que isso é muito 
difícil Jorge. Às vezes a gente: ah! Meu Deus!... Então deixa um pouco pra Deus, porque é muita coisa!  
Jorge: Não! Deixar pra Deus é...  
Terapeuta: Tudo não dá, né?  
Jorge: É! Não, mas eu não sabia... pra mim, o problema é que eu não tava sabendo... que o problema é 
gravíssimo! Mas agora já modificou, né? Então, agora já modificou... agora a gente tem que realmente 
ver o quê que vai se fazer... qual é a parte que vai tocar, que tem que tocar. 

 
 Quando Jorge reclamou do jeito de Camilla, aproveitei, também, para reforçar a 

necessidade de união do casal, valorizando as diferenças dos dois e o quanto isso podia ajudá-

los na luta a favor do Jota. 
Jorge: Se ela tivesse me dito antes... 
Terapeuta: Mas sabe o quê que eu acho, Jorge, é que é aquilo que eu disse... ela fica, às vezes, tentando 
te poupar... e tu poupar ela!... Tu não faz um pouco isso? Assim? 



Jorge: Sim, sim...  
Terapeuta: Ah! Deixa que eu vou tentar ver! E ela faz contigo! Então acaba que vocês não... não 
conseguem, não somar isso, como tu tava me dizendo... e eu fiquei pensando é que vocês de fato... não 
só diante de um acidente na rua... ou do gurizinho [Que morreu no hospital]. Vocês reagem de forma 
diferente... eu acho que, de várias coisas, vocês são pessoas diferentes. Né? 
Jorge: É.  
Terapeuta: Até por isso que se complementam! Né? Porque as pessoas também têm que ser diferentes 
pra se complementar!  
Jorge: Sim, é verdade, cada um tem uma parte, né? Digamos automaticamente... né?  
Terapeuta: É! Eu acho assim, porque imagina se tu fosse como ela assim, né? De ficar mais 
preocupado, de ficar mais triste assim... daí iam ficar os dois assim. Se a Camilla também fosse assim, 
como tu, talvez não pudesse ver as coisas como ela tá vendo agora: olha! Como é que a gente vai fazer 
agora?  
Jorge: É.  
Terapeuta: Então eu acho que vocês têm que também se valorizar! O que um tem pra dar pro outro!  
Jorge: A virtudezinha, né?  

 
A nona sessão (Camilla e Matias) aconteceu, por solicitação de Camilla, três dias antes 

de completar uma semana de intervalo da última. Essa urgência era porque soube que a 

cirurgia dele seria dali a 10 dias e estava bastante ansiosa para falar sobre isso, e até por isso 

não trouxe Jota, para resguardá-lo melhor. Logo nos primeiros momentos desta sessão, após 

falar sobre seus sentimentos de culpa em relação ao que não conseguia prover a Jota como 

mãe, ela falou sobre o cuidado que recebeu do marido por estar doente, colocando-se no lugar 

de quem precisa ser cuidada “Ontem o Jorge fez comida pra mim: ‘vou fazer comida... que tu está doente!’ 

E não sei o quê! Aí fez massa lá... umas coisas...”. 
 Na seqüência, ainda mostrando a necessidade de ser cuidada para, então, poder cuidar 

do filho, ela referiu que ganhou uma cesta básica de um mercado perto de sua casa, a qual 

seria rifada a fim de conseguir dinheiro “Assim, agora eu ganhei... tem um mercado lá do lado da minha 

casa, né? Aí me deram uma cesta básica grande assim! Pra mim fazer uma rifa... porque ele não pode agora 

ficar sem os remédios, né?”. 

Durante essa sessão, em muitos momentos, Camilla se mostrou carente de apoio da 

família e disse que, quando recebia algum tipo de preocupação, a sentia ora como insuficiente 

ou inadequada, o que acabava pesando mais do que aliviando e, ora como não garantida, 

acreditando que iria falhar, como não confiando na segurança. 
Camilla: Ah! A mãe vê umas coisas... um dia que eu tava lá... no hospital... ela ligou pra mim lá no 
hospital... aquela mesma coisa de sempre! Me ligou lá no hospital pra dizer... que o Jorge tava com a 
Maria Luiza lá na locadora e o Matias... ‘Ah, porque é frio! Porque a guria tá só com um 
macacãozinho!’ Custava ela ir ali e dizer isso pra ele? Não, ela me ligou pra mim! Pra encher a minha 
cabeça. (...) Ir morar... na praia e trabalhar lá... tem moradia, e aí o pai paga mil reais por mês, eu tô 
esperando a resposta da mãe, mas eles já tão botando um monte de empecilhos e não sei o quê. A mãe 
também ficou de me conseguir, porque ela tava encostada lá do município, né?  

 
 No decorrer da sessão, Camilla comentou, sem grande ênfase, sobre pessoas que se 

mostraram disponíveis em oferecer algum tipo de apoio: o colega do pai que tinha carreto para 



fazer a mudança, caso ela acontecesse; a avó que queria fazer um chá beneficente para 

arrecadar fundos para o tratamento do Jota; a sua madrinha que podia cuidar da Maria Luiza 

enquanto ela estava no hospital com o filho; a Janice [irmã] que podia ficar com a Luísa. Mas 

tudo parecia ter pouco valor comparado com a indisponibilidade que ela sentia em relação à 

sua mãe “A minha madrinha disse que vai ficar com a Ana Paula, né?... A Janice disse que ela vai ficar com a 

Luísa. Mas a mãe não pode ficar com o Matias. Eu tenho que arrumar alguém pra ficar com o Matias”. A 

carência em relação à mãe estava ‘minando’ todo o resto. Acreditei, então, que precisava 

ajudar Camilla nessa dificuldade da relação com a matriz de apoio mãe, propondo que a mãe 

dela pudesse comparecer em um atendimento a fim de conversarmos juntas. 
Terapeuta: E com a vovó não dá pra ficar? Hein?  
Camilla: A mãe trabalha, né?... De tarde ela vai pro colégio.  
Terapeuta: Então a próxima vez, eu quero conversar com a vovó. A vovó vai ter que vir junto! 

 
Na décima sessão de psicoterapia (Camilla e Jota), realizada na semana seguinte, 

Carmem, mãe de Camilla, que era esperada, não pôde comparecer por razões profissionais, e 

sua vinda foi transferida para as próximas semanas, assim que ela pudesse. Mas de alguma 

maneira, ela veio, indiretamente, pois a sessão foi dedicada a assistir o vídeo de 15 anos de 

Camilla. O tema matriz de apoio foi pouco falado diretamente, mas quando se fez presente, foi 

em relação às carências de Camilla. Ela falou também da sua escassa rede social e de amigos, 

atribuindo isso novamente à mãe, que não lhe deixava sair com amigos. 
Terapeuta: Tu tinha amigas, Camilla? 
Camilla: Não! Nunca tive. Tinha só o Ricardo e os amigos dele, né? Que depois que eu me separei dele 
eu... não ficaram meus amigos, né?  
Terapeuta: Eu acho que isso já é um sinal de algumas coisas que tu sofria, né? De adolescente, não ter 
amiga, né?  
Camilla: É. Eu nunca tive!  
Terapeuta: Por quê? O quê que acontecia? 
Camilla: Bem de infância, eu nunca tive... era só a minha prima e o meu primo, mas era assim, coisa... 
de primo, né. Colega de colégio eu nunca ia, na casa dos meus colegas e nem meus colegas na minha. A 
mãe não deixava eu ir na casa de ninguém! 
Terapeuta: E quem é que tu convidou pro aniversário? 
Camilla: Os amigos da minha mãe e os amigos do meu pai! Tinha gente que eu nem sabia quem era!  

 
A décima primeira sessão (Camilla) aconteceu com um intervalo de uma semana 

depois da última, e foi o primeiro atendimento após a realização da cirurgia de Jota. Essa 

sessão foi, mais uma vez, permeada pela enorme carência do tema matriz de apoio. A sessão 

foi marcada para a primeira hora da manhã e Camilla chegou visivelmente abalada, com 

profundas olheiras e completamente enfraquecida. Contou que estava dormindo numa cadeira 

de hospital e que vinha comendo muito pouco. Disse também, após eu perguntar, que esteve 



sozinha à espera de notícias de seu filho, tanto no período pré-cirúrgico, como também durante 

a cirurgia e que Jorge chegou somente após o término do procedimento. 
Terapeuta: E tu sozinha?  
Camilla: É... só eu fui.. (...) É. Aí me chamaram... pra ir pra lá que os médicos querem conversar... aí, 
nisso o Jorge chegou! Depois que tinha acabado já a cirurgia o Jorge chegou. Eu tava lá na UTI 
esperando me chamar, né? 

 
As falhas na matriz de apoio eram tantas que não havia para quem pedir doação de 

sangue para o menino. Camilla, durante todo o seu discurso, mostrou-se muito desamparada, 

provocando-me, contratransferencialmente, tanta angústia que acabei me propondo a ajudá-la 

conseguir doadores. 
Terapeuta: Qual é o sangue dele?  
Camilla: ‘O’ positivo! 
Terapeuta: Pediram pra doar?   
Camilla: A doutora pediu porque falta, né? Três, quatro litros... falta o banco, lá.  
Terapeuta: Eu posso fazer se tu quiser, alguma chamada aqui. Tá? Eu posso ver pessoas que podem 
ajudar. 

 
 Ao longo desta sessão, Camilla relatou ter recebido algo no hospital. Primeiro foi 

quando um médico deu um brinquedo para Jota, deixando ambos felizes. Outro momento foi 

quando conversou com o segurança do hospital, que pôde dividir com ela angústias parecidas, 

uma vez que também estava com o filho doente. O encontro com essa pessoa lhe proporcionou 

um momento de descontração. 
Camilla: Aí ele ganhou um carrinho! Um caminhãozinho... de um senhor lá, que tava doando... ficou 
bem faceirinho! Tá lá... (...) Eu desci lá pro térreo, né? Que daí deram o remedinho pra ele dormir... e 
aí eu tenho o telefone ali... quando elas me chamam, elas só me dão um toque, né? Aí eu subo 
correndo!... cheguei lá, e tava o segurança lá embaixo também, aí nós ficamos conversando... ele disse 
que tava com sono também... que o filho dele tá doente.  
Terapeuta: Procurasse uma companhia então? 
Camilla: É a gente ficou lá conversando!  

 
 Foi possível perceber, no discurso de Camilla, que a eventual presença do marido no 

hospital não lhe trouxe grande conforto emocional. Ela estava contando mais com ele para 

ficar com o Matias em casa, já que as filhas estavam sendo cuidadas por outras pessoas. Além 

disso, Camilla o sentia como muito abalado, sendo que ela tinha de ficar no lugar de forte e 

enfrentar os cuidados, os médicos, etc. 
Camilla: Aí o Jorge foi pra ficar com Matias. E eu fiquei, daí, né?... Era umas cinco horas da manhã e 
eu não agüentava mais... eu não tô dormindo, né?... Aí eu liguei, né? Pra pedir pro Jorge vim pra mim 
ir em casa, ver se eu descansava... daí o Jorge chegou, seis e meia. (...) Ah! O Jorge tá nervoso! Ele até 
chorou, depois que a doutora falou... explicou pra nós, ele ficou todo lacrimejante! E depois ficou 
chorando...  

 
Durante essa sessão, Camilla foi demonstrando que até as necessidades mais básicas, 

como comer, por exemplo, não estavam sendo supridas, o que me mobilizou profundamente, e 



comecei a pensar automaticamente nas pessoas que pudessem apoiá-la, já que a matriz de 

apoio era sentida como falha. No entanto, parecia que era importante considerar a parte de 

Camilla que não acreditava que alguém pudesse ajudá-la.  
Terapeuta: E a tua mãe sabe disso? Tem certeza que ela sabe que tu não comeu?  
Camilla: [Faz que sim com a cabeça]. (...) 
Terapeuta: E o Jorge sabe que tu não comeu? 
Camilla: Sabe! (...) 
Terapeuta: Então seria possível, dar uma ligada pra tua vó e pedir pra ela trazer uma coisa pra ti 
comer?  
Camilla: Ah! A vó eu não sei!... Eles são muito assim, estranhos... daí tu liga pra eles, eles ficam 
falando bem ligeiro! A minha vó é assim, é meio esnobe! Entende? Mas ela me ajudou muito uma 
época... há muitos anos atrás!  

 
 Em muitos momentos da sessão, Camilla acionou em mim, contratransferencialmente, 

uma imensa vontade de apoiá-la, de incentivá-la e de cuidá-la de forma ativa, mostrando que, 

além de existir uma grande necessidade de ser amparada, protegida e olhada por alguém, havia 

talvez um aspecto mais sedutor na relação. Porém, pela especificidade da técnica (brevidade, 

foco), me restringia a ver mais a parte de sua demanda de ajuda do que o aspecto sedutor 
“Então, Camilla. Então nós vamos ter que... cuidar um pouquinho de ti! Senão, daqui a pouco tu é que vai ficar 

doente!” 

Camilla pareceu sentir-se mais apoiada pela equipe do hospital do que pela própria 

família, a qual não se mostrava presente para ampará-la. 
Terapeuta: Então, dessa vez, tu sente que tão cuidando bem? 
Camilla: É, não, na UTI eu nunca tive assim... reclamação... ali sempre foi bom... eles não fazem 
discriminação se é SUS, se é convênio. Atendem super bem! 

 
 Parece que eu também pude sentir esse ‘buraco’ na rede de apoio, me propondo a 

visitar Camilla e Jota no hospital a fim de oferecer suporte emocional. 
Terapeuta: Então, tu acha que eu realmente posso ir lá?  
Camilla: Ahã.  
Terapeuta: Tu me avisa se tiver mais gente? Porque se tiver pessoas da tua família, eu prefiro que eles 
passem na frente! E eu vou lá e te vejo!  
Camilla: Não... mas tem o pessoal que disse que ia, já foi esses dias, né? 
Terapeuta: Tá. Então eu te ligo te dizendo o dia. Já pergunto como é que tu está e já te falo se eu 
consegui alguém pra... doar sangue.  

 
O tema matriz de apoio era recorrente no discurso de Camilla e, na décima segunda 

sessão (Camilla), não foi diferente. Esta aconteceu duas semanas depois da última por razões 

da recuperação de Jota. Camilla contou que estava tendo muitos desentendimentos com o 

marido, pois ele não queria lhe dar dinheiro para comprar as coisas para a casa e para as 

crianças, demonstrando sentir falta de apoio. 
Camilla: Eu estou lá, em pé de guerra com o Jorge! Que não quer me dar dinheiro.  
Terapeuta: Por quê? 
Camilla: Disse que não vai mais me dar dinheiro pra nada!... Sei lá! Ele é louco! 



 
Entretanto, apesar dos desentendimentos com Jorge, dessa vez, Camilla pareceu se 

sentir mais amparada pela família (mãe e avó) e pelo grupo social, recebendo auxílio de várias 

frentes para arrecadar dinheiro para a medicação de Jota. Cabe registrar que essa sessão 

aconteceu após a minha visita ao hospital para ver Jota e também Camilla, o que pode ter 

contribuído para uma possível mudança na sua maneira de ver e sentir o apoio das pessoas 
“Agora, eu disse pra ele... porque a minha mãe tá fazendo uma rifa, né? E agora, a minha vó é dum clube de 

mães... aí eu fui na Assembléia ontem e elas me cederam o salão pra mim fazer um chá beneficente pro João 

Otávio... não iam cobrar nada, nada! Pra mim não deixar faltar os remedinhos dele, né?” 

Camilla conseguiu aceitar a ajuda vinda do chá beneficente e se mostrou empenhada 

nessa tarefa. Pareceu, também, reconhecer sua responsabilidade em contribuir com alguma 

coisa sem ficar se sentindo abandonada por isso. 
Camilla: Isso... agora vai ter um chá. Elas tão fazendo lá, cada uma vai dar uma coisa... vou convidar o 
pessoal da minha família e tal. Que aí elas não vão me cobrar nada... eu vou gastar uns trinta reais 
meus, né? Pra levar alguma coisa! Né? Também elas vão dar umas coisas, outras coisas, elas vão falar 
pra eu dar, né?... Aí vai faltar umas coisas que eu quero levar, né?  

 
 A matriz de apoio começou a crescer à medida que Camilla começou a batalhar por 

ela, pedindo ajuda quando necessário.  
Camilla: Aí outra coisa, tinha uma assistente social ali... e ela hoje me ligou... ela entrou em contato 
com o Diário Gaúcho, eles vão ir lá na minha casa... fazer uma reportagem. Pro João Otávio.  
Terapeuta: Mas que bom! Camilla! (...) 
Camilla: Eu gostei dela. Ela me ligou umas três vezes ontem de tarde... ela disse: ‘Ah, agora nós vamos 
começar a divulgar e...’ tem muita gente assim, que é boa assim, de coração e coisa. De repente, até 
compre e não vai. Mas e se esse povo todo resolve comprar e ir? Aonde é que eu vou meter tanta gente? 
[Ri empolgada]. 

 
 Aos poucos, Camilla foi demonstrando que existiam pessoas que lhe faziam bem, 

como sua avó e as amigas do clube de mães do qual a avó faz parte. Ela disse que conseguia se 

divertir com elas, saindo um pouco da tristeza e do desespero que apresentou na última sessão, 

quando parecia que não havia nenhum apoio social.  
Camilla: Lá tem as tias lá que são as companheiras da minha vó, né? Eu vou lá e eu dou risada! 
Coitada, elas tão me ajudando, mas eu gosto de ir porque eu dou risada! [Risos]  
Terapeuta: Pois é, né? Mas tu tá te divertindo.  
Camilla: É, é pertinho da minha casa, aí eu vou ali de vez em quando... eu tomei um litro de chá lá. 
Enquanto eu tava conversando.  

 
 Ainda em relação à matriz de apoio, Camilla contou que uma das filhas, que tinha 

ficado com a sua mãe durante a estada de Jota no hospital, já tinha voltado para casa e que a 

outra continuava sob os cuidados da madrinha dela. Esse suporte social pareceu lhe deixar 

tranqüila, fazendo-a se sentir apoiada nesse momento tão difícil com o Jota “Que bom, a Maria 

Luiza não veio pra casa ainda, né?... Tá lá. Pelo menos lá, ela tá bem cuidada... tá lá na minha madrinha.” 



Na semana posterior, o tema matriz de apoio apareceu brevemente na décima terceira 

sessão (Camilla e Jota), quando Camilla reclamou da discussão que teve com Jorge naquele 

mesmo dia, antes de vir para a sessão. Disse que tinha a ver com ele ter ficado bravo em ter 

que lhe dar dinheiro para a passagem, mesmo que ela o tivesse lembrado que tinha gasto no 

leite dos filhos. Frisou que se sentia sozinha e que tinha até medo que esses problemas deles e, 

mais os dele com os filhos, provocassem um mal súbito nele, lhe deixando ainda pior. Camilla 

reconheceu que nada podia fazer sobre isso, mostrando que o apoio em cuidar da casa e dos 

filhos estava falho. 
Camilla: Daí eu disse assim: ‘não, eu tenho o da passagem, eu vou comprar o leite e depois tu me dá 
que eu preciso ir.’ Aí agora eu pedi pra ele, ele ficou furioso comigo!... Não queria me dar!... Daqui a 
pouco, vai dar um troço nele! Daí sim, né? Aí eu quero ver como é que eu fico... tem dias que ele chega 
lá bufando com o filho dele. Tá só incomodando ele. Mas o quê que eu vou fazer, eu não posso tá 
dizendo: faz isso, faz aquilo. O filho é dele, a locadora é do filho dele. 
Terapeuta: Tá difícil de reverter isso, né? 

 
 Outro momento em que citou este tema, foi quando falou que sua mãe a incentivava a 

fazer um curso técnico, já tendo, inclusive, se oferecido para custear. Mais uma vez, apareceu 

o quanto Camilla tendia a ignorar e a desvalorizar o que vinha da mãe, pois, num primeiro 

momento, nem considerou esta idéia. 

O tema matriz de apoio predominou quase toda a décima quarta sessão (Camilla, Jota e 

Carmem), realizada na semana seguinte, uma vez que Carmem, a mãe de Camilla esteve 

presente em razão da ‘tentativa de suicídio’ da filha. Ela veio justamente chamada por mim 

para que avaliássemos e reforçássemos o apoio que Camilla vinha recebendo.  

Primeiramente, foi notável uma certa indisponibilidade de Carmem para com a filha já 

no início da sessão, na medida em que disse que estava com pressa, tinha pouco tempo para 

ficar ali, e teceu comentários irônicos com Camilla quando, durante a combinação do tempo 

de sessão, ela demonstrou vontade de não ficar mais tempo e sim ir embora com a mãe. 
Carmem: Correndo, né?  
Terapeuta: Vamos ver até que horas Carmem que tu tem que sair daqui? Só pra nos programar. Nove e 
meia, tu acha que tá bem?  
Carmem: É, menos... Porque eu ainda tenho que ir numa escola pegar as crianças pra levar numa outra 
escola. (...) 
Terapeuta: Tá. Então tá. E daí Camilla, tu fica ou tu vai junto? 
Camilla: Não sei. A senhora... [Olha para a mãe].  
Carmem: Tu tá olhando pra mim? Tu vai trabalhar comigo hoje? Ah! Muito bem, então!  
Terapeuta: Então eu acho que a gente tem, uma inicial notícia. Tu quer ficar perto da tua mãe?  
Camilla: Não, se não der... 
Terapeuta: E será que dá tempo da tua mãe te levar? Porque tu vai pra Viamão!  
Camilla: Não, mas... 
Carmem: Eu faço... eu passo na frente da casa dela.  

 



Mais adiante, essa postura de Carmem se repetiu, quando ela disse que ainda não falou 

com a filha sobre o ocorrido [‘tentativa de suicídio’], pois já que ia falar hoje na sessão, achou 

que ia ficar muito repetitivo.  
Carmem: Não, nós não chegamos a conversar. Não chegamos a conversar ... porque eu acho... eu achei 
que isso, de repente isso seria uma coisa meio repetitiva... né?  
 
O abandono de Carmem para com Camilla também se fez presente quando, além de 

atender o celular no meio da sessão, se mostrou resistente a mudar sua rotina pela filha, 

argumentando diversas questões pelas quais não poderia ficar mais tempo com ela nos 

próximos dias.  
Terapeuta: E como é que... tu não poderia mudar um pouco a tua rotina nesse final de semana? 
Carmem: Eu não tenho como, porque eu tenho... é, eu tenho um encontro lá com o prefeito. 

 
Por outro lado, Carmem demonstrou uma idéia de maior proximidade da filha do que 

ela referia para mim, dizendo que costumava ir todos os dias a sua casa, às vezes, até mais de 

uma vez, e que conversavam muito sobre seu futuro e seus sentimentos. E, em um 

determinado momento, quando apontei a dificuldade de Camilla em contar para a sua mãe o 

que houve, enfatizando que deveria aproveitar a disponibilidade dela, Carmem reconheceu 

que, talvez, a filha não se sentisse apoiada por ela em razão da sua forma ansiosa de dizer as 

coisas.  
Carmem: O quê que foi que houve preta?  
Camilla: Ué, não houve nada.  
Terapeuta: Tu sabe que houve, né?... Acho que uma das coisas talvez seja isso. De tu não colocar bem o 
quê que está acontecendo. E aí fica... sozinha! A tua mãe tá aqui, se dispôs a vir. Quem sabe, vamos 
aproveitar essa chance e contar o quê tá acontecendo. O quê que tu sente que não dá vontade de 
contar?  
Carmem: Pode ser que eu seja muito critica... e eu sei que sou. Entendeu? De repente... eu, com aquela 
ansiedade, que a gente tem de querer consertar as coisas, entendeu? De querer que as coisas fiquem 
bem... 
 
Carmem disse que há muito tempo estava bastante preocupada com a filha, dizendo 

não saber muito como ajudá-la, diante da complexidade das dificuldades. Disse que Camilla 

não aceitava também muito as suas idéias, especialmente, porque muitas delas tinham relação 

com o incômodo que sentia com o seu marido Jorge, por ele não se esforçar muito em resolver 

os problemas da casa.  
Carmem: Mas eu acho que as críticas que eu faço, principalmente com relação à casa... só que eu acho 
que eles poderiam realmente estar bem melhores se houvesse um pouco mais de força de vontade... de 
modificar as coisas. E essa vontade não existe, entendeu? Isso aí quem deveria tomar a iniciativa e 
resolver isso aí era o Jorge?  
 
Enfatizou, também, que via a filha sem condições de cuidar das crianças, que ficavam 

na casa dos outros, sem a atenção de uma mãe inteira. Aproveitei para mostrar, nesse 



momento, que essa era a razão pela qual Camilla precisava do apoio de Carmem, pois ela 

estava ‘em pedaços’. 
Carmem: Porque tu já tem um envolvimento com o Jota, que é uma vida inteira, né? A gemeazinha tá na 
casa da tia dela... na medida do possível, eu carrego o mais velho, né? Então sobra em casa a Luísa, 
que também é uma criança pequena. Eu acho que toda criança pequena precisa de atenção... tu tem que 
estar inteira pra uma criança... tu não pode estar despedaçada! 
Terapeuta: Que é o teu caso, né Camilla.  
 
Na seqüência, pareceu que foi tomando mais contato com a situação da filha referindo 

sobre o descuido que via ela tendo com a saúde dela e até perguntando sobre algumas 

consultas pendentes, ao que reforcei a necessidade de ela realmente estar mais próxima, 

mesmo que de forma impositiva, e zelar por isso nesse momento, incitando Camilla a contar, 

enfim, o ocorrido.  
Carmem: A saúde física não tá bem. Ela deixou horrores de exames e de coisas pra trás. Tu já marcou o 
médico? (...) 
Terapeuta: Camilla, nós estamos aqui pra te cuidar. Até a tua mãe tá dizendo, pode ser que ela tenha 
um jeito critico. É ela que tá dizendo agora. E eu até fui meio impositiva pra ti, eu te disse no telefone, 
eu tenho que contar com alguém. Eu tenho que ligar pra tua mãe. Ela é a tua mãe! Ela precisa saber o 
que tá acontecendo contigo. Eu entendo isso, que tu fique meio... acanhada assim... que a tua vida tá 
difícil... que as coisas não tão certas, tá tudo desencaixado... mas... tu precisa de ajuda! E ajuda de 
perto! Essa coisa de que tu resolve quando é que tu vai fazer o exame... já tá visto, né? Carmem, que ela 
não tá podendo resolver a vida! Tá visto que ela não tá podendo se cuidar... então, num primeiro 
momento, vamos ter que precisar te ajudar! Vamos ter que levantar a cabeça e explicar o que tá 
acontecendo... por mais que seja uma ajuda que tu não gostaria que fosse assim! Gostaria que a tua 
vida tivesse de outro jeito, com certeza!  
Carmem: Mas isso eu acho que... eu também seria, sou a primeira pessoa a querer que a vida dela se 
modifique... mas é... tá complicado? Claro que tá complicado! Mas de alguma forma tem uma saída! Se 
não tivesse, a gente vai arrebentar uma parede! Pra abrir uma porta! Mas vai fazer alguma coisa. 
Alguma coisa tem que se fazer! Ela não pode é morrer de inanição... fechada dentro duma coisa, 
porque... ah! Não tem uma porta para sair! Sim. Então aproveita enquanto tem força e abre a porta!  

 
Mostrei o quanto ela, Carmem, era importante e, que a partir de então, Camilla 

precisava de um apoio próximo e até incisivo, como se fosse uma menina menor, como levá-la 

ao médico, atentar para a sua alimentação, responsabilizar-se pelo tratamento psiquiátrico, etc. 

Vimos planos concretos para os próximos dias, para me assegurar da segurança de Camilla, e 

combinamos nova sessão em conjunto no início da próxima semana. 
Terapeuta: Nesse momento assim, vamos precisar de uma ajuda mais forte; tua ou de uma irmã, 
pessoas que possam estar fisicamente contigo. Ver como é que tu vai te ajudar, como é que tu vai fazer, 
se tu vai ficar lá na tua casa... se tu vai ter que ficar um pouco na tua mãe. Como é que nós vamos 
fazer? Mas nesse momento, tu precisas de uma ajuda física! Concreta! Tu entende, Carmem? Porque 
sozinha... ela fica... emaranhada! E só tá se emaranhando mais. (...) Como é que vocês vão se 
organizar? Pelo menos disso, vocês têm que sair daqui com isso. Hoje! O quê que tu imagina Carmem 
que tu possa fazer? Vocês vão ter que sair daqui com isso certo. 

 
Mais ao final da sessão, Carmem reforçou seu desejo em apoiar mais de perto a filha, 

se tivesse mais condições financeiras. Me perguntei se ela não falava de condições 

emocionais, mas igualmente aproveitei sua intenção para lhe dizer que dissesse isso a Camilla. 



Carmem: Se eu tivesse condições de pagar uma pessoa, uma babá pra deixar com eles, pra cuidar 
deles... todos lá estavam lá comigo! E ela tava lá tentando resolver a vida dela. Ou ia estudar... porque 
eu inclusive fiz uma pré-inscrição num técnico em enfermagem que ela quer muito! Pra dar de presente 
pra ela... aí eu vou tá dispondo de duzentos e poucos pilas por mês? Pra ela... não aproveitar!  
Terapeuta: Até isso. Dizer pra ela que tu... né? Que tu quer. Que tu vai ajudar!  
Carmem: Mas ela sabe disso! Ela sabe disso! A gente sempre conversa muito! Muito! Ela faz planos, eu 
tento ajudar... eu levei ela pra praia, porque ela queria ir embora pra praia. Tá, preta vamos lá... vamos 
ver uma casa, vamos... 
 
Demonstrou perceber resistência na filha em aceitar seu apoio, ao que intervi dizendo 

que, talvez, tivesse que oferecer de maneira mais incisiva, pois diante de uma postura minha 

dessa natureza, Camilla parecia ter se sentido cuidada e não invadida. 
Carmem: Ela se recusa, ela se recusa permanentemente a deixar que a gente invada esse espaço!... 
Entendeu? Ela não aceita! Não quer!  
Terapeuta: Agora não queria, né? Que eu te contasse, que eu te trouxesse. E eu fui dura! E tu viste! 
Falei todas as coisas, ela me parece que vai voltar aqui que ela tá se sentindo ajudada.  
Carmem: Não, e ela gosta muito de ti.  
Terapeuta: Então eu notei que se é assim nesse primeiro momento, vamos ter que tirar ela dessa 
situação, levar pra tratamento.  

 
 O tema matriz de apoio foi predominante na décima quinta sessão (Camilla, Jota, 

Carmem, Luisa e Matias), a qual foi realizada uma semana depois. A dinâmica da sessão foi, 

primeiramente, conversar com Carmem, depois, conversar individualmente com Camilla e, 

após, conversar com as duas juntas. Os três filhos de Camilla entraram na sala para o final da 

sessão, quando Camilla e a mãe conversaram juntas comigo. Eles precisaram acompanhar 

Camilla porque ela não tinha com quem deixá-los, mostrando que sua restrita matriz de apoio 

estava sempre presente na vida dela. 

 Durante essa sessão, Carmem e eu conversamos sobre o comportamento de Camilla, 

em relação à simulação da tentativa de suicídio. Carmem relatou que tinha certeza que era 

mentira, que se tratava realmente de uma simulação, em virtude da ausência de sintomas 

físicos no momento e de conhecer a filha. Mostrei que Camilla estava precisando de ajuda, 

independentemente de ter mentido. Também procurei mostrar que Camilla teve momentos da 

vida em que esteve mais estruturada e que, de repente, as coisas foram ruindo à sua volta.  
Terapeuta: Carmem seja verdade ou mentira, é uma coisa muito grave. Uma pessoa ter que inventar 
que tomou remédios, ter que acionar... no caso, me acionou, eu fiquei super preocupada, liguei pro 
Jorge! Enfim, foi toda uma coisa armada... mas em termos de gravidade, de preocupação, dá no 
mesmo!... Mas se ela precisa agir assim, comigo ou com qualquer pessoa sabendo que também tu vai 
saber, ela está pedindo ajuda... vamos fazer um mapa geral, superficial do que tá acontecendo... uma 
pessoa que tinha uma família, tinha os seus problemas, mas era uma pessoa que tinha uma mãe, tinha 
um pai, tinha uma estrutura, tinha um colégio... ela tem filhos e filhos, e filhos. Ela hoje passa 
necessidades... não tem um emprego. Ela tenta se matar ou mente que tenta se matar. Enfim! Isso tudo 
nos dá a idéia de uma pessoa que não tá bem. Se é uma pessoa que escolhe um estilo de vida assim, mas 
tá feliz, tá bem! É uma escolha. Mas... caos, assim como vive a Camilla... isso não é uma escolha de 
livre e espontânea vontade e de plena consciência... isso é coisa de uma pessoa que não tá bem. Que 
precisa de um tratamento... o mais importante que tu faça agora é proporcionar um tratamento... se 
interar do tratamento e ver como é que ela vai poder responder a isso.  



 
Carmem referiu que ficava muito preocupada com a filha e que, às vezes, era 

complicado se aproximar dela, pois Camilla demonstrava um comportamento inconstante. 

Apesar disso, contou que passava freqüentemente para vê-la e perguntar como ela estava.  
Carmem: Às vezes, ela tá muito acessível. Outras vezes, meu Deus, parece um porco espinho! Tu chega 
já... salta farpa pra todo lado! Então é complicado!... Eu fico nervosa por causa da situação... eu ligo 
sempre!... A gente tá sempre em contato. A gente mora perto!... Embaixo da casa dela tem uma 
serigrafia onde eu tenho que ir muito seguido. Então, mesmo que eu não saia de casa pra ir na casa 
dela, passo lá. Eu vou na serigrafia e já ligo pra ela: Preta... como é que tá tudo aí? 

 
Disse que gostaria de poder resolver as coisas para Camilla, mas que ela e a filha 

discordavam sobre o que era melhor. Carmem disse que acreditava que não era amor o que 

Jorge e Camilla sentiam um pelo outro, dando a entender que seria melhor para Camilla se ela 

se separasse de Jorge. Também mostrou que apoiaria a filha caso ela decidisse pela separação. 
Carmem: Mas sobra aquela ansiedade... se eu pudesse resolver as coisas por aquilo que a gente julga 
ser o melhor. A gente não sabe! Porque o que é o melhor pra mim, de repente, não é o melhor pra ela... 
eu já conversei tanto com ela a respeito dessa situação deles lá, né? Ela sabe que teria o apoio da 
gente, o meu apoio... eu acho que não é amor! Agora o quê que poderia ser, eu não sei. Ele é difícil... 
Terapeuta: Mas tu poderia dar o apoio pra ela, se ela saísse? 
Carmem: Eu agora... claro que cria uma série de senões, né? Mas eu acho que ela ficaria bem.  
 
Carmem referiu-se ao caos em que a filha vivia, contando sobre a importante 

desorganização externa que aparece através da falta de dinheiro para comer, do descuido com 

a casa e com os bens materiais. Procurei fazer uma ligação com a desorganização interna de 

Camilla, mostrando para Carmem que o caos, além de externo, era também interno. 
Carmem: Eu pergunto: as crianças já comeram? ‘Não! Eu tenho que comprar janta!’... E pra ela, isso é 
natural!... E aí eu desci do carro, fui no mercado, comprei a janta e dei pra ela... e todas essas coisas. 
Ela não consegue organizar a casa dela e não consegue manter aquilo que já está organizado. (...) 
Terapeuta: Dentro está tão bagunçado, que ela não consegue arrumar fora. E não consegue nem pegar 
o que tu está dizendo e mentalizar dentro dela para conseguir fazer essas coisas.  
 
A mãe de Camilla contou que estava tentando arrumar um trabalho para a filha, pois 

acreditava que, desta forma, ela iria conseguir se organizar melhor financeiramente. Mostrou 

que percebia o talento de Camilla para trabalhos manuais, valorizando os dons da filha. 

Porém, também mostrou que percebia que Camilla não conseguia levar nada adiante, pois era 

muito inconstante, mudando a toda hora de interesse. Procurei mostrar que Camilla não 

conseguia reter as coisas boas ofertadas pela mãe. 
Carmem: Parece que vai ter rodeio em Cidreira e a gente tá tentando montar um negocinho pra eles 
irem trabalhar no rodeio... hoje de manhã, eu liguei pra prefeitura de Viamão e eu vou pagar a 
inscrição dela pra um brique porque ela trabalha, ela faz trabalhos maravilhosos! Coisas bonitas! Mas 
não tem persistência! Ela começa a fazer... compra um monte de peças de gesso e pinta, pinta e pinta! 
Daqui a pouco, ela não quer mais fazer aquilo. Aí ela já quer fazer outra coisa. E já deixa aquilo ali 
atirado... e já quebrou a metade! Esses dias, ela pegou a fazer bijuteria... tem uma mão muito boa pra 
fazer. Tem um bom gosto pra fazer as coisas. Mas não... sabe? Aquela coisa que ela não dá o segmento.  



Terapeuta: Então tu vê, Carmem, que tudo isso que tu tá me dizendo é a foto de uma pessoa que... não 
se mantém organizada... não mantém aquele trabalho, aquele objetivo de vida... tu está oportunizando 
pra ela determinadas coisas, tipo agora lá... um negócio no rodeio. Ou a inscrição no brique... então tu 
tá me dizendo, tu tá ajudando por um lado e ela não tá conseguindo manter aquilo de bom que tu tá 
dando, por outro.  
 
Em alguns momentos da sessão, Carmem falou que acreditava que a vida caótica de 

Camilla era uma escolha, ao que tentei mostrar que, na verdade, podia ser um pedido de ajuda 

já que, se fosse uma escolha, Camilla estaria feliz, o que não era o caso. 
Carmem: Eu observo muito, eu fico olhando, sabe? As coisas que acontece com ela. Às vezes, não 
comento nada, mas eu tô vendo! E... sei eu... eu acho que isso até já virou um estilo de vida. Ela quer! 
Ela quer esse tipo de coisa.  
Terapeuta: Não, mas não tá bem, né? Carmem? Porque se ela tivesse bem, a gente ia ver ela feliz.  
 
Em seguimento a essa intervenção, Carmem contou que havia procurado ajuda para a 

filha há anos atrás, mas que haviam lhe dito que não era para ela se preocupar. Eu disse, então, 

que agora era o momento de se preocupar porque Camilla não estava bem, procurando 

despertar na mãe a urgência de ajudar a filha a buscar um tratamento sistemático e mantê-lo. 

Carmem ainda resistiu a aceitar que não era uma escolha da filha, mas sim, uma doença 

emocional que necessitava de tratamento.  
Terapeuta: Tu já veio me contando sexta-feira que, desde que ela era pequena, tu já te preocupou. Tu já 
observou lá uma situação que te preocupou. E acho que a situação tá aumentando.  
Carmem: Na época, a resposta que nos deram: ‘Tá te preocupando à toa! Toda criança...’ 
Terapeuta: Mas não é a resposta que eu tô te dando. Tu precisa te preocupar. A situação é séria. É uma 
pessoa que, como eu te disse aquele dia, tem potenciais, é inteligente e afetiva... tem tudo pra poder ser 
muito mais feliz do que é. Mas tá trancando muita coisa e tá chegando num nível de tentar ou de 
inventar uma coisa séria. Que precisa um tratamento. E que precisa ajuda de um suporte concreto. 
Como eu te disse. Tu levar pela mão, sabe? Saber que foi. Saber que não foi. Obrigar!... A sensação que 
dá é que ela quer que tu pegue e leve! Porque sozinha não se cuida, não faz!... A tua filha, nesse 
momento, não está bem e precisa duma ajuda mais de perto.  
 
Carmem conseguiu aceitar a minha indicação e dispor-se a apoiar a filha e, também, 

conseguiu perceber que Camilla não estava indo bem há bastante tempo, desde antes de 

conhecer Jorge.  
Terapeuta: E tu acha que daria as contas desse tratamento?  
Carmem: Tem que ser... se ela realmente precisa fazer. Não é uma questão de eu achar... vai ter que ter 
um jeito de conseguir fazer com que essa coisa se materialize. (...) No momento que ela veio pra essa 
escola, começou a bagunça! Ela veio, rodou o primeiro ano. Aí ela reprovou o segundo ano. E aí foi 
quando deu toda essa confusão de... Ítalo... aí botei lá perto de casa. Muito bem. Eu disse: ‘tu vai 
estudar à noite porque engravidou...’ começou o ano estudando lá perto de casa, à noite, comigo 
levando e buscando... voltou a fazer o primeiro ano. Aí o Ítalo nasceu e aí... e aí...  
 
Falou, então, do quanto ficava triste de lembrar de todos os sonhos que a filha tinha 

quando era pequena, chegando a pensar que a culpa pelo caos que a filha vive hoje em dia era 

dela. Procurei mostrar que nem tudo estava perdido, pois Camilla também tinha muitas 



qualidades, reforçando que a mãe tinha oferecido coisas boas para a filha. Carmem, então, 

começou a falar sobre os pontos fortes de Camilla. 
Carmem: Dá vontade de chorar. Quando eu fico lembrando dela aos quatorze anos, toda bonitinha, 
toda gracinha, toda cheia de planos, porque eu vou fazer faculdade disso, porque eu vou não sei o quê! 
Daí eu fico pensando... meu Deus! Onde é que foram esses sonhos todos? E aí de repente, tu fica 
procurando uma razão. E... não rara às vezes eu procurei essa razão em mim! Fui eu! Fui eu que fiz 
alguma coisa! Fui eu, meu Deus do céu! Como é que a coisa virou do avesso, assim!... Não é 
exatamente do lado avesso, porque é como tu dissesse, ela tem muitas qualidades... eu acho que essa 
coisa dela ser uma pessoa criativa...  

 
 Quando Camilla, a mãe e eu sentamos juntas para conversar sobre o que tinha sido 

tratado no decorrer da sessão, Camilla pediu para ir morar no terreno da casa da mãe e 

construir uma casa, mas demonstrou que esperava que a mãe ou a avó pudesse bancar 

financeiramente este plano. Buscamos auxiliar Camilla a se organizar melhor e mostrar o que 

seria possível naquele momento. 
Camilla: Que eu vou me mudar de lá porque eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel!  
Carmem: E tu vai pra onde? 
Camilla: Vou lá pra tua casa. [Fala rindo, meio sem jeito] Eu tava falando sério agora, uma coisa séria! 
Eu quero saber se tu ainda vai me dar um pedaço do terreno... é, porque antes tu ia me dar, lembra? 
Que eu ia fazer uma casa ali.  
Carmem: Sim, mas o Jorge vai construir? É isso?  
Camilla: Isso. É.  
Carmem: A gente vê isso aí... olha só! Sabe aquela lojinha lá da frente? Aquela lojinha tem espaço, 
banheiro para as crianças. Ali tu vai trabalhar e vai morar ali! (...) 
Camilla: Que aí já tem onde fazer o banheiro, já tem as coisas de água, o cano e tal. Daí, ali dá para 
fazer mais uma peça grande, a princípio.  
Terapeuta: Mas vocês não têm dinheiro pra fazer.  
Camilla: Sim, mas a gente vai vendo... de repente, eu vejo outra coisa ... eu falo com a minha vó pra ela 
tirar pra mim, tirar um crediário de material, que aí eu... 
Carmem: Preta, mas não é uma questão de tirar! Preta!  
Camilla: Mãe, mas aí eu entrando pra dentro, eu já vou me livrar de quatrocentos reais de aluguel! É 
isso que eu tô dizendo, se eu tô pagando até hoje o aluguel em dia... daí eu posso pagar uma prestação 
de um material... só a arrancada que eu não tenho como!  
Carmem: A tua peça está lá! É uma loja. Tem janela, tem porta. Está toda bonitinha! A arrancada, 
minha filha, se não tem aonde ir, vai lá pra dentro! E lá dentro tu resolve como é que tu vai fazer. Pega 
uma mesinha, bota lá na frente, bota a tuas coisas, se chover, infelizmente não vai poder vender nada. 
Mas vai fazendo um dinheirinho. E aí esse dinheirinho vai sobrando... faz o banheiro, depois compra 
um pouco de tijolo... faz os alicerces. Eu fiz a minha casa desse jeito!  

 
 Na décima sexta sessão (Camilla e Jota), realizada depois de uma semana, o tema 

matriz de apoio apareceu quando Camilla contou que estava recebendo incentivo de sua mãe 

para trabalhar “A minha mãe conseguiu um espaço no brique de Viamão. Daí eu estou fazendo umas peças 

pra vender todo sábado”. Também contou que estava recebendo apoio da mãe para organizar o 

material necessário e para o transporte “Agora, essa semana, eu vou ter que me organizar... conseguir 

uma mesa. A mãe está com vontade de ver aquela mesa que tem o banquinho e o guarda-sol... é ruim a gente 

ficar lá no sol também... até as cinco da tarde... a mãe me leva de manhã e me busca de tarde”. 



O tema matriz de apoio pareceu mais consistente nessa sessão, pois Camilla conseguiu 

valorizar a ajuda que a mãe estava oferecendo “Ela está me ajudando. Como eu falei, ela deu a loja 

dela pra mim, né?” 

Depois de três semanas, aconteceu a décima sétima e última sessão (Camilla e Jota). 

Como já foi justificado, este intervalo se deveu à hospitalização da filha Ana Paula e quem 

sabe ao desejo de Camilla em adiar nossa separação. O tema matriz de apoio apareceu de 

forma significativa, primeiramente, através da notícia de que Camilla tinha ido morar numa 

casa cedida por sua mãe, no mesmo terreno em que moravam. Disse que, com isso, se sentia 

mais tranqüila, pois além de se livrarem do aluguel, que estava muito pesado, estavam tendo 

toda a assistência de luz, água e, eventualmente, até comida. Ademais, contou contente que 

sua mãe havia disponibilizado uma outra peça que estava alugada para que ela pudesse usar 

como melhor lhe conviesse. Foi nítida a satisfação que Camilla estava sentindo com o apoio 

da mãe. 
Camilla: Me mudei... fui lá pra casa da mãe... pra aquela de cima... agora ela disse que, quando a 
senhora sair, ela vai me dar a peça. Aí ela disse: ‘Ah! Faz o que tu quiser com ela... aluga, tu vende. Se 
tu quiser fazer alguma coisa pra ti, tu vê...’ (...) Tá mais ou menos lá, né? Só tenho que fazer um 
banheiro... que não tem. 
Terapeuta: Enquanto isso tu usa qual?  
Camilla: O banheiro da mãe... 
Terapeuta: Ahã. E ela? O quê que tá achando?  
Camilla: Não fala nada.  
Terapeuta: E tu, o quê tá achando? 
Camilla: Ah! As coisas tão mal acomodadas... mas pelo menos, a gente não paga aluguel, né?... A gente 
sai tranqüilo, né?... Tem água, luz, a mãe não cobrou nada, né?  
Terapeuta: Como assim? 
Camilla: Por enquanto... ah! Ela não falou nada em valores e coisa. Claro que a gente vai ajudar, 
mas... ela nem comentou nada... 
Terapeuta: Quem sabe tá te dando um tempo? 
Camilla: Tá me ajudando bastante, né? Com as coisinhas. Me dá alguma coisa... assim... um arroz, 
açúcar, essas coisas que a gente passa... quando falta algo, ela me leva. Que, às vezes, eu não falo 
também. Mas se ela tá em casa, ela me dá. 
Terapeuta: Quem sabe tá te dando um tempo pra tu te organizar. Enquanto isso tá sendo tolerante, até 
que tu possa arcar com as coisas!... Então a tua mãe tá diferente contigo? 

 
 Além do apoio de sua mãe, Camilla também manifestou estar mais satisfeita com o 

apoio de Jorge, por vê-lo mais perto de sua família original gerando, com isso, menos 

situações de deixá-la dividida e triste. 
Camilla: O Jorge também tá diferente. 
Terapeuta: Ah! É? E o que quê tem o Jorge? 
Camilla: Não! Tá normal. Tá conversando mais, tá se interando mais na família...  

 
 Mais adiante, Camilla lembrou explicitamente do chá que estava promovendo para 

arrecadar fundos para o filho e conseguiu, diferente de antes, solicitar meu apoio de forma 

ativa, perguntando se eu gostaria de ir ao evento. 



Camilla: Que é o que eu tô fazendo um chá.  
Terapeuta: Já é agora, né? 
Camilla: Sete de julho... eu quero convidar a senhora, se a senhora quiser ir. 
Terapeuta: Ah! Claro! Com certeza! 

 
 Na sessão de pós-psicoterapia (Camilla e Jota), ocorrida duas semanas depois do 

término do tratamento, em relação ao tema matriz de apoio, Camilla referiu que estava 

percebendo mudanças na conduta do marido em relação aos cuidados com Jota e também que 

ele estava conseguindo compreender melhor quais eram as dificuldades do filho e a gravidade 

de sua patologia “O meu marido tá compreendendo mais, porque antes, ele era muito... seco assim, ele não 

absorvia o que tava acontecendo na volta dele, como se ele não tivesse nem aí! Pra ele... ah, tá, ele tá no 

hospital... tá com uma gripe ou com uma virose, alguma coisa... e não era bem assim! Hoje ele já consegue 

entender... já cuida mais, porque antes... eu não podia deixar com ele assim, sozinho, porque ele deixava 

chorar... ele cuidava como cuidava das outras crianças, mas ele tem um cuidado especial, né?... Hoje não, hoje 

ele já cuida que não pode chorar... as coisinhas dele são todas separadas, né? Tem os aparelhinhos dele lá que 

ele tá... tudo limpinho, então, às vezes, eu saio se não dá pra limpar, ele limpa”. 

 Sobre o apoio proveniente de seus pais, Camilla mostrou que, apesar da ajuda não ser 

exatamente como ela queria, podia perceber que eles estavam ajudando da maneira que 

podiam. Mostrou-se menos ressentida em relação às atitudes deles, podendo valorizar aquilo 

que era oferecido como, por exemplo, a mãe ter dado a casa para ela morar “O meu pai... ele tá 

ajudando da maneira dele, os dois, a minha mãe e o meu pai, eles ajudam... eu queria que eles fizessem mais... 

mas eles não podem, né? A minha mãe já cuida do meu filho mais velho, que estuda num colégio particular, tudo 

direitinho. Ela leva e busca de carro... e ela me cedeu uma casa do pátio dela pra mim morar, né? Porque eu 

morava de aluguel”. 
 

Síntese sobre o tema matriz de apoio 

O tema matriz de apoio foi um dos grandes focos no discurso de Camilla durante todo 

a psicoterapia, já que, constantemente, reclamava da falta de suporte familiar e conjugal. 

Inicialmente, os sentimentos predominantes de Camilla eram de desamparo e afastamento em 

relação aos seus pais. Também não sentia suporte do marido, nem com relação aos cuidados 

com Jota, nem com ela mesma; tentava poupá-lo das dificuldades para não representar ainda 

mais preocupação para ele do que as que ele já tinha. Durante a psicoterapia, fomos vendo que 

partes suas poderiam estar implicadas nesta distância e solidão. Também fui lhe mostrando a 

sua necessidade de uma rede mais consistente de apoio, tanto com relação aos cuidados dos 

seus filhos, sobretudo de Jota, como para ela mesma. Era como se eu tivesse tentando tornar 

possível o sentimento de dependência, algo que ela tanto repudiava, possivelmente, por medo 

de não encontrar um ‘porto seguro’ capaz. Aos poucos, Camilla foi se aproximando sutilmente 



da sua família, evidenciando momentos nos quais se sentia mais ‘carregada’ e cuidada, 

especialmente por sua mãe e/ou avó materna. Foi importante, neste processo, ela dar-se conta 

que, por vezes, partia de si não poder procurar ajuda e nem tolerar que não tinha tudo que 

gostaria e precisava, o que a fazia antecipadamente acreditar que não tinha ninguém. Ao longo 

do tratamento, os sentimentos de desamparo e rejeição voltaram em muitas situações, até uma 

fase de total angústia. Esta foi entendida como uma oportunidade para se contactar 

diretamente com conflitos dela com sua mãe, quando se proporcionou também um espaço para 

que dialogassem, com a minha ajuda. Ao final, Camilla estava bem mais próxima de sua mãe, 

passando a até morar no mesmo terreno que ela e a contar com a sua ajuda concreta. Estava se 

sentindo mais suprida, tanto financeiramente como de suporte real, para lhe ajudar com os 

filhos e com Jota, inclusive, quando a mãe e a avó estavam empenhadas no chá para arrecadar 

medicamentos para ele. Pareceu aceitar mais a mãe como ela era, afastando-se, mesmo que 

parcialmente, da mãe ideal e aceitando mais a real. Passou também a perceber Jorge como 

mais dedicado, atento e tolerante para cuidar de Jota. Contudo, manteve-se, como esperado, 

um sentimento de ressentimento com sua mãe e seu pai, até porque se tratavam de profundas 

‘feridas’ relacionais e intrapsíquicas. 

 

3.3.4.Reorganização da identidade 

 O tema reorganização da identidade foi originalmente descrito por Stern (1997) como 

sendo a necessidade da mãe de transformar e reorganizar a sua identidade, deixando uma 

postura de só filha, independente, só esposa, para assumir uma postura de mãe, com 

responsabilidades, com menos autonomia. Para tanto, ela revive seus modelos de 

identificações primárias. Para este estudo, este tema foi ampliado para contemplar também as 

peculiaridades da transição para a maternidade em uma situação de malformação do bebê, 

especialmente no que diz respeito à possibilidade da mãe de aceitar o bebê como seu, e de 

enfrentar a realidade deste contexto. Ademais, englobou a identidade da mãe nos seus 

diferentes papéis (mãe, filha, mulher, esposa), e as interferências da malformação para o 

psiquismo materno, especialmente, no que tange à auto-estima e à auto-imagem, e para as suas 

relações interpessoais.  

No primeiro encontro de avaliação (Camilla e Jota), embora tenha sido realizada a 

entrevista sobre gestação e parto, foi evidente a preferência de Camilla em falar mais da sua 

infância e da sua vida pessoal, dos conflitos em relação aos seus próprios pais ou ao marido, 

do que sobre os filhos. A posição de mãe não lhe parecia muito confortável, e isso já ficou 



claro na maneira como se sentiu quando soube da notícia da gestação que, embora houvesse 

motivos concretos que não a tornavam tranqüila, como a situação financeira, a sua saúde, e a 

gemelaridade, parecia um sentimento já presente nas outras gravidezes.  
Camilla: Eu fiquei nervosa por saber que eram gêmeos. Cheguei em casa chorando, conversei com meu 
marido. Meu marido disse: ‘Não, agora tu tá grávida. Vamos tocar daqui pra frente, né?’... Porque eu 
já não tava com uma saúde muito boa. Porque antes de eu engravidar, eu tava fazendo um tratamento, 
né, pra trombose cerebral...  

 
Camilla diz que logo sentiu que estava grávida, mostrando uma conexão consigo e 

seguiu enfatizando o nervosismo que ficou por serem mais dois filhos, mas disse que isso foi 

só no início que, depois, passou. Como se ela fosse se organizando, num processo de 

acomodação. 
Camilla: Eu falei com meu marido: ‘Ah, eu tô grávida...’ aí o meu marido me mandou pro posto médico 
pra confirmar, né? Eu já sabia. Mãe sempre sabe. Ainda mais que já era uma quarta gravidez. E ali, a 
gente já sabia que ia ter outro filho pra criar, né? Mas não sabia que iam ser dois filhos pra criar. 
Então, só quando da notícia de que era uma gestação gemelar, que eu fiquei mais nervosa. Mas 
depois... 

 
Em seguida, percebi que não podia seguir perguntando questões mais diretas da 

gravidez, pois Camilla precisava falar de seus próprios pais. Disse, por iniciativa própria, que 

seus pais não souberam da gravidez em seguida, por motivos de afastamento. E dali, seguiu 

contando todos os conflitos, desde a sua infância. O passado tomou conta do presente quase 

até o final do encontro. Parecia um movimento de voltar para trás para explicar o hoje, próprio 

da construção da maternidade, e da conseqüente reorganização da identidade. 
Terapeuta: E por que tu não contou para os teus pais? 
Camilla: Ah, porque a minha mãe é aquela relação muito difícil. Eu tenho muita mágoa ainda dela.  
Terapeuta: Do que, Camilla? 
Camilla: Graças à época que eu morava lá e o meu pai me mandou embora lá de casa grávida desse 
meu menino mais velho... meu pai disse pra minha mãe que era pra ela escolher entre eu e ele. E aí ela 
escolheu ele. E por isso eu fiquei magoada... 
Terapeuta: Então, essas coisas de não contar da gravidez têm a ver com essa mágoa, assim, dela.  

 
Foi contando inúmeras situações, como a sua festa de quinze anos, que sentiu como 

uma farsa. Uma realidade que não era a sua, nem a deles, o que não lhe dava muita segurança.  
Camilla: A minha mãe e o meu pai, eles são muito status, né? Na época, quando eu fiz quinze anos – e 
eu já tava namorando com o pai do meu filho mais velho – eles fizeram uma festa pra mim, que eu 
nunca tinha visto... gostei. Só que eu sabia que aquilo era o momento. Que, no outro dia, eu ia pra casa 
e ia continuar a mesma coisa... depois, eu ia sair daquilo ali e ia entrar pra realidade de novo. Qual era 
a realidade? A realidade é que, no outro dia, ele ia lá no bar, ele ia beber, ela ia vir, ia incomodar, ia 
começar com aquele monte de (....) então pra mim, não precisava nada daquilo. Não precisava nada 
daquilo... aquilo ali pra que? Pra mim, não foi, a festa. Foi pra quem? Foi pras pessoas verem que eles 
são uma família feliz. Mas não era nada daquilo. Nessa época a gente morava numa casa caindo aos 
pedaços. Caindo por cima, né? E a minha mãe sempre em cima do salto, coisa. Tropeçando nas raízes.  

 
As palavras de Camilla transcritas acima davam a impressão de uma casa com paredes 

e teto frouxos, que estavam metaforicamente caindo por cima dela, mas que sentia sua mãe em 



cima do salto mesmo assim, tropeçando ou, melhor, atropelando a solidez das raízes. Em 

seguida, pergunto como ela se imaginava como mãe e, não surpreendentemente, Camilla se 

reporta ao mundo de sonhos, ao ‘salto’ de sua mãe. 
Terapeuta: E que tipo de mãe que tu pensava que tu ia ser, assim, durante a gravidez deles? Tu 
pensava, assim, como é que tu ia ser como mãe pros dois e ainda... 
Camilla: Ai, nesse sentido, eu pensava em coisas boas, assim. Que ia ser dois, que eu ia sair com os 
dois. Um de rosa e um de azul, porque eu já sabia que era um casal. Ia ser com eles. ‘Ai, que 
bonitinho!’, todo mundo ia falar na rua, né? Que até hoje eles falam. Todo mundo ia falar na rua: ‘Ai, 
que bonitinho. São gêmeos?’. Mas não chegava a pensar, assim no resto. 

 
Naturalmente, uma imaginação possível e que poderia também ser interpretada como 

esperança, boas expectativas. Porém, ‘o resto’ ao qual se refere, pareceu mais ligado à 

maternidade em si, às dificuldades, perdas, realidade. A seguir, Camilla foi confirmando isso, 

pois ao contar sobre como foi seu pré-natal, demonstrou, mais uma vez, que estava difícil 

ainda assumir seu papel de mãe. Mesmo sabendo que se tratava de uma gravidez de risco, não 

procurou o atendimento médico, pois não queria estar internada no hospital durante seu 

aniversário e o Natal. Colocou seus filhos em risco para desfrutar de momentos para si mesma, 

o que aconteceu, novamente, no dia do parto, quando passou 19 horas com a bolsa rompida, 

pois não quis ir sozinha para o hospital.  
Camilla: Chegou lá no tal de pré-natal de alto risco, marcaram consulta... dia quinze de dezembro. Aí o 
meu marido: ‘Tá, vamos lá então, agora de noite, não sei o quê’. Eu disse: ‘Eu não vou ir, porque eu 
vou ali, eles vão chegar lá, e eles vão querer me internar... e, amanhã, é meu aniversário. Eu não vou 
passar o aniversário no hospital!’ (...) Aí passou o meu aniversário. Foi na terça. Na quarta-feira, aí eu 
ia ir. Eu disse: ‘Quer saber duma coisa? Eu não vou ir porque eles vão me internar. Eu vou ficar no 
mínimo uma semana no hospital. Eu vou passar o Natal no hospital. Eu não vou ir’. Aí chegou dia vinte 
e um, eu acordei de manhã... eu olhei aquela água escorrendo... Aí fiquei dezenove horas com a bolsa 
rompida... a minha mãe em seguida já me ligou: ‘O quê? Tu tá louca? Tu estourou a tua bolsa. Não 
pode ficar em casa’. E aí eu já tava sem o carro... e eu não tinha como ir pro hospital. E a minha mãe 
disse: ‘Ah, liga pro SAMU, não sei o quê, pra eles irem te buscar!’. Eu disse: ‘Ah, eu não vou...’ e 
fiquei... 

 
O tema reorganização da identidade já apareceu no início do segundo encontro de 

avaliação (Camilla e Jota), realizado ainda na mesma semana do primeiro, quando Camilla me 

presenteou com duas esculturas de gesso que ela mesma tinha feito. Agradeci e elogiei o 

trabalho, ela disse que tinha muito prazer em fazer aquele trabalho, e que não o desenvolvia 

profissionalmente por falta de capital para investir na matéria prima. Fiquei pensando na hora 

no potencial dela que não é aproveitado, pois notavelmente é bastante inteligente e também 

talentosa, o que surpreendeu, pois em seguida, ela mesma disse sobre sua vontade de cursar 

uma faculdade, em ter uma atividade. Estava, com isso, mostrando o quanto tinha que abrir 

mão de seus desejos e gastos pessoais pelo fato de ser mãe “Pra mim, é ruim né, se eu tivesse capital 

pra poder fazer e vender, mas não tenho... quando sobrava um dinheirinho, eu comprava. Só que agora, só por 



encomenda, e encomenda tem que dar a metade, geralmente, as pessoas não querem dar. E eu perco muito por 

causa disso”.  
No entanto, quaisquer curso ou trabalho fora de casa não lhe parecia possível naquele 

momento, pois precisava tomar conta dos filhos e, especialmente de Jota, que exigia uma série 

de cuidados especiais, além de muitos gastos. Foi perceptível o quanto esta limitação 

incomodava a mãe que, ao falar disso, repreendeu, irritadamente, Jota quando ele chorou “Se 

eu pudesse trabalhar na empresa, fixo... porque até escolaridade até eu tenho um pouco, né? [Jota chora]. <Ah! 

Tu tá chato agora, de verdade!> E... eu não posso, porque... em dois tempos, eles me mandam embora, porque 

ele tá sempre no hospital, sempre dando problema. E pra mim, ter um emprego fixo, eu vou ter que ganhar 

quanto? Vou ter que ganhar mais de seiscentos, setecentos reais pra poder pagar alguém integral pra ficar com 

eles. Quem é que vai querer ficar com uma criança doente, mais três terrores dentro de casa... ninguém! Né? 

[Jota se agita, sacode perninhas, chorinhos] Praticamente, vai todo o meu salário pra alguém cuidar dele”.  

A seguir valorizou, mais uma vez, o trabalho, dizendo que este dava vida e alegria, mas 

que assim como ela estava, estava sem ânimo de cuidar de si. Tento mostrar que, realmente 

naquele momento, ela não podia sair de casa, objetivando aliviar a culpa que podia sentir em 

não estar ajudando o marido, valorizar sua dedicação, além de abrir espaço para pensarmos 

saídas possíveis para ela. 
Camilla: A gente até fica melhor, quer se arrumar... eu não penso mais em me arrumar, eu não penso 
mais em nada. Nem dentista, eu fui mais, porque os meus dentes... Deus que me perdoe! Mas assim, não 
tenho mais vontade de fazer nada, nada, nada, nada!  
Terapeuta: Nesse momento, tu não pode, como é que tu vai? Pra tu pagar, tu vai ter que trabalhar pra 
poder pagar...  
Camilla: Eu vou trabalhar só para pagar... 
Terapeuta: E, mesmo assim, preocupada, porque de alguma maneira, a gente sabe que o Jota precisa de 
um atendimento especial... então, isso tudo te deixa mais dedicada... [A mãe estava ninando Jota, o que 
o acalmou]. 
Camilla: Nem o meu marido... não sabe nem dar os remédios dele. Além de tudo, são remédios adultos, 
né? São remédios pra adultos. Então, o quê que é? É um comprimidinho desse tamanhinho! Cortado em 
quatro partes, diluído em cinco ml, pra dar meio ml! É muito complicado! Eu dou treze qualidades de 
remédio, que é o que ele toma, né? 

 
Em seguida, abriu-se um espaço para pensarmos resoluções objetivas para buscar 

atenuar a situação, como possibilidades de auxílios sociais, disponíveis para crianças com 

malformação. 
Terapeuta: Por isso, eu acho que, pelo menos essa questão financeira, se tu conseguisse um auxílio, 
também ia te dar uma aliviada, até pra te sentir menos preocupada.  
Camilla: Porque só quatro remédios é duzentos e pouco... 
Terapeuta: Por isso, eu acho que tu tinha que tentar agilizar isso Camilla. Né? 

 
No terceiro encontro de avaliação (Camilla e Jota), uma semana depois, o tema da 

reorganização da identidade apareceu no sentido de Camilla não conseguir arcar com suas 

responsabilidades maternas, e tentar delegá-las a pessoas externas. Neste encontro, por 

exemplo, estava se sentindo culpada por ter deixado a filha Ana Paula sem atendimento 



médico. Talvez a culpa fosse tanta que precisou responsabilizar o hospital de não ter lhe 

avisado“Ela saiu do hospital com aquele papelzinho, né? Encaminhamento pro gastro, só... que eu achei que já 

iam marcar, quando ela saísse o hospital já ia marcar... mas eu tive, eu tive que marcar, né?... É... eu tô tão 

cansada!”. 

Na seqüência do encontro, ela começou a reclamar de sua própria saúde, que vinha se 

sentindo mal e não ia ao médico, que seus sintomas da hepatite estavam descontrolados, 

mostrando que ela também estava deixada de lado e, além disso, que não estava mesmo dando 

conta de tudo. Parecia estar buscando minha atenção, falando de sua fragilidade e necessidade 

de ser olhada, através do corpo. Senti a culpa daquela mulher vendo o abandono com a sua 

filha, o desleixo em relação a ela, mas ao mesmo tempo, a sua fragilidade psíquica em assumir 

tudo aquilo que lhe cabia. Ela precisava de força para se reerguer, para não tropeçar nas raízes 

frágeis da sua infância. Tentei dar essa continência necessária, um aconchego para poder 

mostrar o caos.  
Camilla: Não, mas agora sexta eu vou ir no médico, daí vou ver o que eles vão dizer...  
Terapeuta: Tu vai ver... mas tu tá te dando conta que também tem um descuido contigo? Que eu acho 
que tem uma coisa assim que tá sendo muito difícil pra ti... depois que a Luísa nasceu... 
Camilla: Eu comecei a me desestruturar...  
Terapeuta: Eu acho que foi quando tu começou a se desestruturar. Pela doença, mas também pelo 
quanto isso repercutiu financeiramente, a tua mãe não aprovar o teu caminho... enfim, as coisas que 
aconteceram na tua vida, ficou mais distante, tu também te distanciou mais, por sentir que ela não 
aprovava, por ela te criticar, enfim... por muita coisa. E eu acho que é difícil pra ti, por exemplo isso, 
porque tu me contou que tu estudava em colégio particular, que tu tinha um nível de vida, que tu vê que 
a tua mãe e teu pai têm ainda esse nível de vida e que tu tá nessa situação muito difícil. E eu acho que é 
mais difícil pra ti perceber que tu tá nessa situação e que tu não veio dessa situação. Eu não sei se tu me 
entende?  
Camilla: Entendo.  
Terapeuta: Quem sabe até o fato de tu não procurar ir no médico... também tem a ver com essa 
situação, porque tu não tem plano de saúde. E, pra ti, talvez tá difícil e não tem como não tá difícil, tu 
me entende? Mas eu acho que tá difícil pra ti, ver que tu vai ter que ir no posto... como se fosse outro 
fracasso talvez pra ti. Será que também não tem a ver com isso, que tu não foi mais no médico... 
Camilla: Até foi. Porque pra mim, era fácil, né? Eu ligava, marcava consulta, ia lá, pagava sete reais... 
e ia, né? Agora, tem que me levantar de madrugada e tirar ficha... agora eu não precisei, né? Que as 
moças lá do posto lá, marcaram pra mim... mas... por isso que eu não ia, exatamente por causa disso 
que eu não ia... 
Terapeuta: Sabe quando tá tão bagunçada a casa, tão difícil, e a pessoa tá tão cansada... e eu não sei se 
tu já sentiu isso, porque tu é muito organizada, mas assim, daí olha uma bagunça lá no canto, daí diz 
assim: ah, eu vou fingir que nem tô vendo, porque eu não agüento mais! Tu me entende? Eu acho que 
foi um pouco isso que aconteceu. Não é por não se preocupar, não é por não querer bem aos teus 
filhos... é por um limite... tu me entende? Assim, que tu pensa: ah, tomara que se resolva isso, que passe. 
Porque senão vai ser mais uma coisa. 

 
A associação de Camilla, depois disso, foi dizer que se sentia muito só, sem 

compreensão da família e começou a descrever o caos que viviam seus próprios pais, sua mãe 

com suas dívidas, sem poder lhe ajudar e sustentando seu pai; e seu pai, por sua vez, bêbado, 

viciado em jogo, vivendo às custas da mãe. Era evidente sua indignação com a mãe e, 



também, o quanto estar presa a essas questões de filha, a impedia de “reorganizar sua 

identidade de mãe”. Ajudei-a olhar as dificuldades da mãe, e as suas ao mesmo tempo, 

podendo, ao invés de somente julgar, também compreender e, poder, quem sabe, transformar. 
Camilla: Mas... ela tá nessa situação porque ela quer, né? Porque... 
Terapeuta: Porque ela quer e porque talvez não consiga outra coisa da vida, né? É que nem a gente 
pensar que tu tá nessa situação de ter vários filhos porque tu quis, né? Não é bem assim. Tu me 
entende?  
Camilla: Não. É. Eu sei que uma parte eu não posso tá me lamentando... 
Terapeuta: Não, não é só porque tu quis ter vários filhos. Eu acho que tu não quis.  
Camilla: É, mas ...  
Terapeuta: Aconteceu. Entendesse? Aconteceu, porque... talvez eu e tu, com o tempo, a gente possa até 
entender porque que aconteceu isso. Mas às vezes, a gente faz coisas na vida não é porque a gente 
quer... tem alguma coisa forte dentro da gente que faz às vezes a gente fazer as coisas não da melhor 
forma possível... 
Camilla: Não, não é que eu me arrependa assim dos filhos que eu tive. Mas eu acho que eu poderia ter 
sido mais adiante, né? 
Terapeuta: A sociedade tem uma coisa assim..., a mãe tem que sempre amar os filhos e sempre só ser 
feliz com os filhos e não ter sentimento ruim pelos filhos. Só que isso, a gente sabe que não é verdade, 
Camilla. Que é natural às vezes... até tu pensar que tu não queria todos esses filhos. Não é que tu não 
ame todos eles, não é que tu não queira o melhor pra eles. Mas tu não queria, tu queria ter um outro 
tipo de vida... talvez isso também em momento da tua vida te desestruturou e tu acabou fazendo coisas 
não da melhor maneira possível... talvez a tua mãe também fique com o teu pai por uma dificuldade 
dela... e não só por querer. 

 
O quarto e penúltimo encontro de avaliação (Camilla e Jota), ocorrido na semana 

seguinte, começou com um desabafo de Camilla sobre o quanto a sua situação financeira e as 

sucessivas perdas que sofreu a deixavam desesperada, chegando, em alguns momentos, a ter 

vontade de desistir, como havia ocorrido há alguns dias, quando teve até vontade de morrer. 

Investiguei cuidadosamente o ocorrido para me certificar sobre o risco real de suicídio, o que, 

pela minha avaliação e discussão em supervisão, não parecia existir realmente. Pareceu-nos 

mais um pedido de ajuda e de atenção, o qual Camilla costumava demonstrar através de 

reações mais dramáticas, como esta, ou, como no encontro anterior, através do corpo, dizendo 

que estava mal, mas não procurava ajuda. De qualquer forma, o tema reorganização da 

identidade estava presente no sentido do sofrimento dela pelas perdas que a própria 

maternidade havia implicado.  
Camilla: Ah, mais por causa de dinheiro assim, né? A gente começou a discutir, discutir e eu queria já 
ir me embora... cada vez que eu discuto agora com ele, vem umas coisas na minha cabeça... 
Terapeuta: Que coisa?  
Camilla: Ah... umas coisas assim... sei lá, se jogar da minha janela... daí eu fui no banheiro... porque eu 
não choro, né? Na frente dele... daí eu fui lá, chorei, chorei, chorei... até uma hora da manhã, daí 
depois... eu me deitei no sofá da sala, e fiquei lá olhando pro teto até dormir. Daí depois ficou tudo 
normal de novo... mas depois, já acho que era bobagem e tudo... mas tem uma coisa também que eu 
acho estranho, porque só me dá essas coisas quando tem alguém em casa. Quando não tem ninguém 
não me dá [Risos]. 
Terapeuta: Não, tu tá me dizendo que parece que isso é mais um pedido de ajuda, que alguém veja, que 
alguém te...  
Camilla: É. 

 



Em seguida, falou mais diretamente sobre as perdas que tinha sofrido, desde o 

nascimento da sua terceira filha, mas especialmente com o nascimento de Jota. Enquanto se 

reportava a este declínio dolorido de padrão de vida e de tranqüilidade, Jota começou a chorar, 

ao que ela respondeu irritadamente, talvez encenando, naquele momento, o peso que ele 

significava para ela por existir, demandar e preocupar. 
Camilla: De uma hora pra outra vum! Parece que a gente caiu num buraco e não consegue se levantar 
nunca! Né? Pra quem tinha dois carros, casa, tudo e... de uma hora para outra, tu não tem mais nada! 
É difícil, né? (...) Vai fazer... dois anos agora. Que eu fui perder tudo, tudo, tudo, desde as coisas que 
tem em casa... tudo, né?  
Terapeuta: Tu acha que, antes de eles nascerem, tu já tava te sentindo assim, como tu tá?  
Camilla: Não tava tanto, porque era menos boca, bocas pra alimentar, né? Então, a gente... ainda dava 
assim, né? Uma vez que outra, comer uma pizza e coisa assim, né? Que eu digo, não que seja 
fundamental, mas... pra nós, é bom assim, né? Que aí depois que eles nasceram, claro, tudo dobrou, né? 
(...) Eu acho que, se a gente tivesse dinheiro, e ele tivesse doente não seria... tão duro quanto tá sendo, 
né? [Jota chora] e Camilla diz ‘O quê que é, chato! Tu tá muito chato! Tu tá muito chato! Não dá pra 
ficar contigo no colo, tu é muito chato! Viu! Vou falar pra tia!> 

 
Por outro lado, Camilla referiu o quanto a maternidade lhe trazia momentos agradáveis 

de alegria e bem estar. 
Camilla: É, cansa, mas eu acho que é uma coisa assim, boa, né? A gente cansa, mas fica bem ali, na 
volta deles ali, eles incomodando, incomodando... às vezes, eu dou risada! Eu grito com eles, mas dou 
risada... assim, né? Ah! Vocês não param um segundo! Eles vão lá pra baixo pegam tinta, tempera, 
desenham... mas é uma coisa boa, né? Filho sempre é bom, né? Quando tá perto da gente assim... é, eu 
fico bem perto deles assim. Prefiro tá com eles do que tá assim, perto de outras pessoas, né? 

 
Os sentimentos maternos em relação a Jota lhe traziam, além das dificuldades inerentes 

à sua doença, uma sensação de impotência que também pesava bastante para ela, mas que, 

segundo ela, não lhe tirava o prazer de estar com seu filho. 
Camilla: Ah, eu acho que, às vezes, eu acho que eu faço pouco por ele. É. Devido a esses problemas, 
né? Eu quero ajudar, quero fazer as coisas, mas até a gente não sabe aonde recorrer, pra quem 
recorrer... né? Assim. Então, às vezes eu acho, aquilo que eu já falei várias vezes, eu me sinto 
impotente, assim... né? Porque a gente não pode fazer nada. Nada mais... 
Terapeuta: Tu diz pelo problema dele?  
Camilla: É, mas assim... outra... ah, eu gosto de ficar com ele, de dar papa, de dar banho também... 
chamar ele de seco! [Risos] ‘<Hein, secão!>?’ [Dirigindo-se a Jota] 

 
Assim, apesar de vivências e sentimentos penosos e, talvez por causa destes, a mãe 

referiu que a maternidade lhe trouxe mais maturidade e responsabilidade, especialmente, pela 

situação de Jota. 
Camilla: (...) Aí com eles, eu já vi que eu tinha que aprender a me controlar, aprender a controlar o 
dinheiro, aprender a controlar a própria comida, né?... É, e mais por causa do problema dele... me 
tornei mais responsável, né? 

 
A reorganização da identidade, para Camilla, não incluía seguir seu modelo de mãe. 

Ela remete-se ao cuidado e descuido da sua própria mãe para dizer o quanto queria ser 



diferente dela, proteger mais seus filhos do que se sentiu protegida. Diz que começou 

escolhendo um pai para seus filhos, diferente do que ela teve.  
Camilla: Eu não quero ser que nem a minha mãe, que foi fazer casa de graça pros outros, achando que 
tá se exibindo pra alguém... não quero. Se eu não tenho as coisas, eu não saio na rua assim, de salto, se 
exibindo pros outros. Eu não quero ser assim. Embora eu e meu marido não tenhamos... não é como era 
o meu pai, né? Ela apanhava lá, dia e noite e tal. Passava fome também e coisa, e continuava sempre 
naquela vidinha... eu não quero ser assim. E não tratar os meus filhos como ela me tratou, né?  
Terapeuta: O Jorge não é nada parecido com o teu pai?  
Camilla: Não, o Jorge não bebe, o Jorge não fuma, o Jorge não me incomoda... não vai pra futebol. (...) 
Sempre me cuidou bem... sempre me deixou arrumadinha. Sempre arrumadinha, limpinha. Só nesse 
sentido, assim, né? Ela, por exemplo, eu jamais vou deixar, mesmo sendo o pai deles, fazer o que meu 
pai fazia comigo!... E ela deixava! Ela deixava. Ele me batia, botava água na boca da gente... essas 
coisas de palhaçada, de bebum! Ela deixava... tanto que, depois quando ele me expulsou de casa 
quando eu tava grávida, ela deixou... ela não fez nada pra... pra ajudar a filha. Então... 

 
No entanto, Camilla mostrou dificuldade em se diferenciar totalmente da sua mãe. 

Contou que as pessoas, especialmente a sua mãe, a vêem relapsa com os filhos, contando 

situações que, por não ter outra opção, deixou as crianças sozinhas em casa enquanto foi 

rapidamente ao armazém ou em algum outro lugar próximo.  
Terapeuta: Como é que tu acha que as pessoas te vêem como mãe?  
Camilla: Ah, elas acham que eu sou muito relapsa. (...) Ah, é que às vezes eu tô sozinha... as crianças 
tão com fome, o mercado é do lado da minha casa, né? Aí eu pego fecho a porta, pego o Matias pela 
mão, saio arrastando alguém e vou lá comprar um leite. Se chega alguém, eu fui ali comprar o leite, 
deu! Ah! É aquele fiasco! Ah! Meu Deus! Tu deixou essas crianças sozinhas! Porque tu é louca! 

 
Na semana seguinte, no quinto e último encontro de avaliação (Camilla e Jota), 

Camilla iniciou falando sobre providências objetivas que tinha tomado em relação à busca de 

benefícios sociais para Jota, algo que estava há algum tempo para fazer, mas não se sentia 

motivada. Era como se estivesse mostrando mais forças para assumir os cuidados dele, isto é, 

o tema reorganização da identidade estava presente. 
Camilla: Não, agora, falta só o CPF, né? Eu já até arrumei as coisinhas e tudo... eu já vou ali e eles me 
dão o número dele pra encaminhar isso aí, né? Daí depois, eu tenho trinta dias pra levar o xerox do 
CPF e o original pra eles olharem... ontem até eu disse pra minha vó, pelo menos tudo que tá aí eu 
tenho como levar, né?  
Terapeuta: Mas mesmo com tudo isso, eu tô vendo que tu se agilizou, né?  
Camilla: Ah, sim, né? (...) Ah, não dá pra ficar parado, né? Se eu ficar só pensando e... chorando e... 
resmungando pelos cantos... 

  
Porém, em seguida referiu mais uma vez, como no terceiro encontro, que pensava estar 

gravemente doente, mas que não iria ao médico, pois logo era seu aniversário e o Natal. Como 

já apareceu antes, ficou ainda mais claro o quanto essa é a maneira dela de pedir atenção. 

Como se trata de questões mais relativas à personalidade dela e menos ao foco de trabalho, 

preferia não entrar tão profundamente, me restringindo apenas em motivá-la a buscar ajuda 

também pelos filhos, isto é, sublinhando sua função materna. 



Camilla: (...) Que eu tô doente, né? Tô quase me indo também, eu acho que eu também já vou... até meu 
marido... faz mais de um mês assim, que eu tô com diarréia e tudo, né? Só que me dói assim... a 
clavícula assim, do lado esquerdo e agora, começou a dor debaixo da costela assim... não é pulmão, 
com certeza... o meu marido disse pra mim: ‘Ou isso aí é vesícula’, né? Ou eu tenho pra mim que pode 
ser um cisto, uma coisa dentro do meu útero, sei lá o que! E agora tá a mesma coisa, eu não quero ir... 
eu não quis ir antes por causa do meu aniversário, agora eu não quero ir por causa do Natal e Ano 
Novo e assim, vou indo, né?  
Terapeuta: E se tu tá dizendo que o teu objetivo em parte da tua vida é os teus filhos, não é desse jeito 
que tu vai cuidar dos teus filhos, né?  
Camilla: Não, mas tá bom... eu tô de pé... eu tô bem!  
Terapeuta: Ah, e quem sabe a gente espera tu cair? Que boa idéia essa, né?  

 
Ela se mostrou, também, mais ‘carregada’ neste encontro. Encontrou uma maneira de 

carregar seu celular com a mãe, o que evidenciou mais capacidade de pensar, além de se 

aproximar da mãe para se sentir mais preenchida e ajudada. Era um movimento intrapsíquico e 

relacional: um retorno à própria mãe, como objeto de identificação, para resgatar ‘bateria’ 

(libido) para, então, conseguir dar a si mesma e aos filhos.  
Terapeuta: E como é que tu arrumou o teu celular? 
Camilla: Não, é só carregar! Só que o carregador da minha mãe dá no meu. Aí a minha mãe leva, 
carrega e me traz de volta. Aí ela... é assim que eu tô fazendo, né? Eu já desconfiava que dava no meu, 
mas... [Risos] nunca nem tinha ido lá levar, né? Aí levei no dia do meu aniversário, eu fui lá e levei, né?  
Terapeuta: Então, ela te ajudou?  
Camilla: Agora sim. Não, me ajudou, né? Um pouco, porque a gente sempre precisa, né?... Porque 
aqueles orelhões lá debaixo da minha casa, ninguém merece, né?  
Terapeuta: E tu não tinha te dado conta disso?  
Camilla: Hum, hum. Agora há pouco tempo que eu vi.  
Terapeuta: Pois é, mas então repara assim, agora há pouco tempo, tu te deu conta disso, agora há 
pouco tempo, tu tá vendo as coisas pra ti se agilizar, né? Agora há pouco tempo... quem sabe agora, há 
pouco tempo, tu tem que te cuidar pra gente poder seguir o nosso trabalho, né? E tu tá aqui de pé, 
senão nem te ajudar eu ia poder, né? O que tu acha? Algumas coisas agora há pouco tempo, tu não tava 
podendo pensar. Tu tá podendo pensar. O que será que tá havendo, Camilla?  
Camilla: Acho que é a conversa aqui com a senhora que tá me ajudando... mas melhorou, né? Minha 
vida assim... essa semana. Eu fiz as contas, em um dia, eu ganhei quarenta reais [Vendendo esculturas], 
coisa que fazia anos que eu não conseguia, né? Eu fui lá, comprei os remedinhos dele... né? Tudo com o 
meu dinheirinho, entendeu? Aí eu fui, eu trabalhei, foi esse dia da feira lá. Eu cheguei lá às seis e meia 
da manhã e fiquei até às seis horas da tarde, sete horas, lá. Até achei um milagre, a minha mãe 
apareceu pra me buscar!... Eu não sei, desde o dia do meu aniversário ela tá assim... ah, eu fiquei 
faceira, né? 

 
Comentou sobre o fato de Jorge não se aproximar dos pais dela, por não concordar com 

o modo de vida deles e com a pouca ajuda que eles oferecem, atitude esta que ela vinha 

adotando nos últimos tempos. Nesta entrevista, Camilla referiu que aceitou a festa de 

aniversário e gostou, pensando que tinha que aceitar seus pais como são. Era como se fosse 

duas partes dela, uma projetada no marido, que não tolerava e se afastava, e outra já sendo ela, 

que estava podendo, agora mais, aceitar o que de bom os pais tinham para lhe dar. Chamou 

atenção que, neste momento, Jota chorou e ela, pacienciosamente atendeu o filho, o que pode 

ser em decorrência de estar se sentindo mais calma por ter recebido essa atenção dos pais. 



Camilla: Às vezes... ele não se dá muito bem com a minha mãe e com o meu pai. Mas mais com o meu 
pai, né? Porque ele não admite assim... mas é a única mãe e pai que eu tenho. O que eu vou fazer? 
Vou... vou me isolar, né? [Jota começa a chorar] <Tu já quer tuti> [Mamadeira]?  

 
Na primeira sessão de psicoterapia (Camilla e Jota), que aconteceu após duas semanas, 

o tema reorganização da identidade apareceu, inicialmente, no fato de Camilla estar mais 

alegre, com uma auto-estima melhor, parecendo ter recuperado pelo menos um pouco da 

esperança de se sentir mais feliz. Camilla estava novamente mais arrumada, mais bem 

cuidada. Referiu até que sonhava em ser olhada por um homem mais jovem, mais bonito que o 

atual marido, talvez alguém loiro, de olhos claros. Sonhava também em ter amigos, sair, se 

divertir. E que agora parecia sentir que isso podia ser possível, diferente de antes, que se via 

fadada ao nada. Ela parecia mais viva e, como ela mesma disse, se valorizando mais. Pareceu 

muito envergonhada de me contar sobre essas suas fantasias, ao que ressaltei que minha 

função e nosso trabalho não eram o de julgar moralmente, e sim para compreender o 

significado do que ela sentia. Quis dar a Camilla a chance de contar comigo para sonhar, se 

aventurar, desejar, nem que fosse, por enquanto, só em sua mente, uma vez que sua vida vinha 

sendo contada predominantemente com dor, sofrimento, e peso.  
Camilla: É... que eu nunca imaginei assim pra mim... como eu falei, né? Eu achei que, pra mim, só 
restava isso minha vida. E depois, além de ser baixinha, gordinha e ter cinco filhos... mas agora parece 
que não é mais assim, na minha cabeça. 
Terapeuta: Tu tá sentindo uma coisa por ele que parece que é uma coisa desse tipo assim de vida! De 
vida! De te sentir que tu tens mais vida, tem valor.  

 
A seguir, contou que sentia falta de sonhar em sua vida, uma vez que seus casamentos 

tinham sido de alguma maneira para fugir de casa. Em especial, o segundo e atual com Jorge, 

pois Camilla não se imaginava voltando para a casa dos pais depois da separação; acreditava 

que seria massacrada pelas cobranças e críticas dos pais. O casamento também aconteceu por 

uma ilusão de que teria uma vida de mais luxo e segurança, uma vez que Jorge era advogado. 

Ela parecia estar em busca de um protetor, uma casa, um estado de tranqüilidade e não de uma 

família com filhos e obrigações, mais uma vez, mais filha do que mãe. Procurei fortalecer sua 

auto-estima, sua vontade de viver, e seus laços com a mãe, para que assim, fôssemos, aos 

poucos, construindo mais espaço para assumir seu papel materno. 
Camilla: Eu, na verdade, não imaginava eu separada dentro da casa da minha mãe, né?... Ter que 
voltar pra casa da minha mãe. Aí o quê que aconteceu, quando o meu primeiro marido foi viajar... que a 
nossa relação já estava mais pra lá do que pra cá, foi quando eu conheci o Jorge. E aí ele ficou uma 
semana em São Paulo, esse meu ex-marido, e quando ele voltou, eu já tava lá com o Jorge, pra não 
ficar eu acho que foi uma fuga assim. 
Terapeuta: De casa? 
Camilla: É. Porque eu não queria, eu não queria ficar na casa da minha mãe separada... escutar uma 
ladainha do tamanho do mundo. Porque eu não ia ter onde morar, se eu me separasse. Eu ia ter que 



ficar lá. E aí, eu não queria escutar uma ladainha do tamanho do mundo: ah, eu te avisei, porque que tu 
foi casar!  
Terapeuta: Tu tá me dizendo que não foi uma coisa de escolha. Assim tu escolheu, eu quero me casar eu 
quero ter... foi assim? 
Camilla: Não. Primeiro que eu tinha dezessete anos... aí quando eu descobri que ele era advogado, veio 
aquela coisa: ah! Meu Deus por que ele é um advogado! Coisa de criança, né? De adolescente. Eu 
achei que minha vida ia mudar totalmente que eu ia tá lá, ia ter empregada, ia ter... essas bobagens, 
né? Que passam na cabeça da gente, só que aí depois, eu comecei a ver a realidade. 
Terapeuta: Quem sabe tu acabou precisando procurar um lugar mais seguro por tudo que tu passava, 
dentro de casa. E... acabou que essa parte assim de te divertir, de ser olhada, de te sentir mais 
valorizada acabou ficando, né? E depois quando tu chegou aqui, era assim que tu se sentia, né? Que 
não tinha muito o que fazer.  
Camilla: Só que eu acabei notando que eu podia ainda... ainda posso alguma coisa. Terapeuta: Ahã. E 
pode, né? Eu acho que tu tá te dando conta de que tu não morreu pro mundo e nem pras pessoas! 
Porque quando tu chegou aqui, a tua sensação era assim. E tu sentia que ninguém olhava pra ti nem 
mesmo... nem a tua mãe, por mais que ela tenha todas as coisas dela, eu fiquei me lembrando daquele 
dia lá no médico... quantas coisas... bom, tu contou que ela fez pra ti, né? Do jeito dela menos do que tu 
gostaria com as atrapalhações dela, mas tava lá te levando, fez um aniversário pra ti. Quer dizer, nem a 
tua mãe tu sentia que olhava mais pra ti, tu não olhava, Camilla! Tu não tinha idéia de que tu merecia 
alguma coisa ainda da vida. Hoje tu tá te dando conta que talvez não seja bem assim, sabe? Que tu não 
só merece como tu pode ter. E que eu posso te ajudar que agora não seja como foi das outras vezes... 
pensar primeiro antes de fugir. 

 
A aproximação com a sua própria mãe e, também o seu apoio, era um desses grandes 

pilares na construção do espaço para se tornar mais mãe. E Camilla referiu que estava 

conseguindo ver sua mãe diferente. 
Camilla: Não, tá melhor. Eu tô conseguindo captar as coisas agora. (...) Como a senhora falou, é eu 
que não enxergava, eu acho, as coisas. Agora eu tô conseguindo ver que a minha mãe não era tão 
aquilo que eu pensava, né? Não era tão... ela me ajuda. Tá me ajudando...  

 
Além disso, mostrou que estava se sentindo melhor consigo mesma, com vontade de se 

arrumar mais, e até de procurar um emprego. 
Camilla: (...) Eu não usava mais brinco, não usava mais. (...) Eu não arrumava mais unha, não fazia 
nada! Agora, eu pintei o cabelo, fiz essas mexas muito louca aí... 
Terapeuta: Te enfeitar, né? Pois é... por isso, Camilla, eu acho que isso é o mais importante... mais do 
que qualquer coisa... tu te gostar. Tu te olhar, tu achar que tu merece as coisas da vida, porque tu foi, 
foi, foi num... num avalanche assim, e até, né? Quem sabe assim, essa coisa do Jota... não ter nascido 
cem por cento saudável, sabe? Essas coisas assim vão acumulando na pessoa. E tu foi achando que tu 
não tinha tanta capacidade pras coisas. (...) 
Camilla: E, agora, a Janice vai ver lá... hoje ela foi levar lá o meu currículo, que eles tão pedindo gente 
lá na firma dela com as gurias, sabe? Pra mim, seria bom do jeito que ela conseguiu lá, ela trabalha só 
sábado e domingo.  
Terapeuta: Mas que coisa... então, até um emprego tu tá vendo?  
Camilla: É, pra mim, seria bom assim, né? Eu não posso ficar muito longe de casa. E essa firma só quer 
pessoa do bairro, né? Que more perto... 

 
Na segunda sessão de psicoterapia (Camilla), realizada na semana seguinte, o tema 

reorganização da identidade apareceu já na maneira como Camilla estava arrumada. Estava 

bem mais cuidada, de brincos e enfeitada. Referiu como estava se sentindo ajudada pela 

psicoterapia. 
Camilla: Daí... eu melhorei bastante assim, já. Evoluí... eu tô bem melhor... bem mais ativa, pensando 
em outras coisas assim, mais produtivas, né? Ocupando a cabeça com coisas bem melhores.  



Terapeuta: Que coisas? 
Camilla: Não, só pensando outras coisas... a não ser aqueles pensamentos que eu tinha, né? Bobagem... 
Terapeuta: Ahã. De querer morrer? Tu tá me dizendo? 
Camilla: Eu descobri muita coisa que eu não poderia fazer... que eu achava que eu não poderia fazer. 
Sentimentos... coisas que eu achava... que nem existia mais. E agora eu descobri um pouco mais. 

 
A reorganização da identidade de Camilla apareceu de uma maneira ambivalente. Se 

por ora, se dizia melhor, em um outro momento, mostrava desânimo e tristeza, especialmente, 

quando se deparava com a situação financeira. Era uma luta constante, que se refletia na 

maternidade, que se tornava ainda mais difícil com a situação da malformação de Jota, o que 

fazia com que Camilla tivesse certeza de que não queria mais filhos para não viver mais 

dificuldades. 
Camilla: E eu nem quero mais filhos! Deus o livre!... Depois que a doutora Júlia disse que, quando a 
gente tem uma criança com má formação, se dá outra, é mais de cinqüenta por cento de vir outra 
criança com má formação mais séria. É mais de cinqüenta por cento de chance... não, eu não quero 
mais filho! De jeito nenhum! De jeito nenhum! 

 
No final da sessão, Camilla destacou novamente, como na última sessão, seu desejo 

por aproveitar mais a sua vida, e que isso ainda estava lhe parecendo mais possível que antes. 

Por vezes, pareceu um sentimento mais maníaco, mas ainda assim, continha sonhos, fantasias, 

e desejos. Isso me denotava que sua mente estava em movimento, e que eu precisaria de tempo 

para discriminar melhor a natureza desses sentimentos e para lhe ajudar a equilibrá-los melhor, 

mas primeiro, sentia que tinha que deixá-los sair.  
Camilla: Agora eu aprendi que a gente tem que aproveitar a vida! Porque a gente não sabe o que vai 
acontecer amanhã. Eu aproveito a vida agora! Não adianta ficar choramingando pelos cantos... tem 
que se arrumar, tem que sair, tem que aproveitar! Quanto mais problemas tem, por mais problemas que 
tu tem! Porque tu não sabe o quê que vai acontecer amanhã. (...)  
Terapeuta: Estamos aqui falando de tudo isso, mas eu acho, sabe o quê? Que tu tem te sentido mais 
olhada! Por mim... alguém olhou pra ti! E conversar, tentar ver contigo como é que a gente pode fazer. 
Talvez só isso, né? Camilla. Só o fato de tu sentir que eu tô aqui pra te ajudar, pra te escutar, pra gente 
tentar ver juntas uma saída... tem feito com que tu veja a vida um pouco diferente. Mesmo com todos 
esses problemas, né? Talvez seja o mais importante.  

 
Uma semana depois, na terceira sessão (Camilla e Jota), o tema reorganização da 

identidade apareceu já no início, pois Camilla seguiu mostrando uma vontade de cuidar mais 

da sua aparência. Reclamou de se sentir mais gorda e de não ter oportunidade de ir ao dentista, 

o que iria prejudicar seu futuro, na medida em que queria estar se sentindo bem consigo para 

buscar seus objetivos. Nesse sentido, ela também manifestou uma idéia de futuro, uma noção 

de organizar e aproveitar sua vida. 
Camilla: Ah, porque eu não tô bem. Eu engordei muito... eu não sei se eu... eu, pra mim, seria mais 
certo uma cirurgia plástica, né?... Porque essa barriga não sai mais. Por causa das... das gravidezes, 
né?... E... e outra... assim, um dentista, né? Que eu queria ir, senão vou acabar perdendo todos os meus 
dentes. 
Terapeuta: Estás querendo te cuidar mais, Camilla? 



Camilla: É, né? Porque, às vezes, eu fico pensando... eu tenho vinte e três anos, recém, né? Tenho toda 
a minha vida... depois se eu quiser fazer uma faculdade, como é que eu vou fazer uma faculdade sem 
dente? Aí fica ruim, né? Daí é por isso que eu quero me cuidar mais! Porque daí eu digo, depois os 
meus filhos vão estar grandes, eu podendo sair... passear, e ainda tá nova, né? Pra sair, pra passear. E 
não vou poder, né? Porque como é que eu vou sair? Não vou sair, sair de louca pra rua!  
Terapeuta: Isso quer dizer que quando tu te imagina daqui a alguns anos... tu querendo sair e no fim... 
tu já começa a ver que tem vida pela frente!  
Camilla: É. Eu tenho... eu tive o... eu tive pensando um monte, né? Eu tive vendo escola, né? Depois eles 
vão tá grande, vai um pra cada lado... não sei se o Jorge... porque a gente não sabe, né? Como é que 
vai ser amanhã, se nós vamos estar juntos, se vai dar briga ou sei lá o que! Se eu vou estar com ele ou 
se eu vou estar com outro. Mas acho que eu vou querer me divertir, né? Vou aproveitar o que eu não 
aproveitei antes, né?  
Terapeuta: Depois eu acho que tu não vai querer... eu acho que tu já quer! 

  
Mais adiante, Camilla falou que não vinha cuidando direito de sua saúde, e que 

também estava se alimentando pouco. Mostrei a contradição entre cuidar mais da aparência, 

mencionada antes, e o descuido com a sua saúde do qual se referiu, ao que ela justificou como 

sendo uma postura de acomodação diante da vida.  
Terapeuta: Então de alguma maneira tu tá dizendo que tem uma coisa de tu querer te cuidar mais? Mas 
também tem um lado que... de não estar comendo... ou não estar vendo o teus exames.  
Camilla: A gente acaba... se acomodando, porque acaba aprendendo a conviver com aqueles 
problemas... das contas tudo... então, a gente já acaba dando um jeitinho, um jeitinho... e acaba 
convivendo com aquilo. E se acomoda, não faz mais nada pra melhorar aquela situação. E fica assim. 
Vai ficando assim... 

  
Ela mostrou, em seguida, que sua acomodação se relacionava com ter tantos problemas 

que não sabia às vezes como resolver. Tentei ver mais diretamente o peso que sentia dos 

filhos, para lhe ajudar a aceitar a sua realidade e viver melhor. A associação seguinte dela foi 

dizer que estava esperando a mãe para resolver uns papéis, mostrando a dependência que 

ainda vivia como filha e o peso de ser mãe.  
Camilla: Mas... eu me arrependo de ter sido assim. Por não ter esperado mais um pouco. Que eles 
podiam ser os meus filhos, esses mesmos, mas não nesse momento da minha vida! Daqui a... por 
exemplo, dez anos, tava ótimo!  
Terapeuta: Tu não queria perder teus filhos, que nada de mal acontecesse, mas às vezes dá vontade de 
que agora eles não existissem ali! Que eles fossem postergados pra mais tarde? 
Camilla: Isso!  
Terapeuta: E isso talvez seja... uma coisa difícil de falar... a gente aqui pode falar. Que não é que tu vai 
abandonar eles. Mas que tem horas que tu tem vontade disso. Que pulasse uns anos. Pra tu tentar viver 
a tua vida. Nós estamos aqui tentando ajeitar como é agora a tua vida, te ajudar a viver a tua vida. 
Porque, às vezes, com tanta coisa pra ti cuidar... e volta e meia... de repente quando os parentes não te 
ajudam como tu gostaria... essas coisas, fazem com que tu fique assim... e talvez seja o que faz tu ficar... 
parada! Sem muita reação assim, não fazendo muita coisa... 
Camilla: É. Agora, no caso dos papéis dele, eu tô esperando a mãe vim, porque eu tenho que tirar xerox 
da certidão do Ítalo que tá com ela, né? E que ela levou... 

 
Adiante, falou de outros planos de pedir auxílio para Jota, o que aproveitei para 

trabalhar o jeito dela em lidar com as dificuldades, por vezes, mais passiva. Procurei reforçar a 

aliança terapêutica, oferecendo-me para ser esse suporte que ela precisava para agilizar mais a 

sua vida. 



Camilla: Na FASC, é pra... é pra deficiente, mas eu não sei se ele se encaixa, né? É pra deficiente, mas 
não sei...  
Terapeuta: Pois é, então tu vê assim, é o que a gente tava falando... que, às vezes, de repente, tu fica 
assim meio... parada, com um sentimento ruim... E isso é um jeito que nós duas temos que conversar, e 
eu te ajudando. É o jeito que tu vai se sentir melhor pra tocar a tua vida, né?  
Camilla. E que tu, conseguindo uma coisa dessas, já vai melhorando, já vai tendo um pouquinho mais 
de dinheiro... alguma coisa, é como tu diz, aquela... como é que tu diz? De grão em grão a galinha... a 
galinha enche o papo. 

 
Camilla contou sobre ter perdido a certidão de nascimento da filha, pois a chuva 

acabou molhando o saquinho onde a guardava, enquanto andava na rua. E que estava 

precisando do documento há dias e não sabia o que fazer. Como eu a tinha ajudado a 

conseguir a certidão de Jota gratuitamente [liguei para o cartório explicando que Camilla 

estava em atendimento na Universidade e que não tinha condições financeiras, solicitando a 

certidão de forma gratuita], questionei porque não pediu minha ajuda. E aproveitei para 

mostrar a ela que, por vezes, tinha sua parte na falta de apoio recebido, que eu sabia por mim, 

pois via a sua dificuldade em pedir ajuda e, que eu mesma sentia isso, e em aproveitar os 

recursos disponíveis. 
Terapeuta: Mas tu tem, às vezes, um jeito assim, né? Camilla? Tipo, ah, eu não vou pedir pra não 
incomodar, eu tenho que me virar...  
Camilla: É. Às vezes, eu fico pensando: ah, e vão dizer o quê? Ah, essa mulher também não cuida das 
coisas das crianças! Daí eu digo: meu Deus, eu guardei bem direitinho as coisas! E até eu sou muito 
desastrada pras coisas e tudo... eu pego chuva... que nem aquele dia. Eu me molho! [Risos] 
Terapeuta: Tu não tinha um guarda-chuva pra te proteger, né? 
Camilla: É.  
Terapeuta: Pois é, se a gente for pensar... o que significa o guarda-chuva? O guarda-chuva é uma coisa 
pra te proteger, é uma coisa pra te cuidar! Que às vezes tu não tem! Não é o guarda-chuva, é isso, um 
recurso pra te cuidar! E quando tu tem, por exemplo, eu aqui contigo pra te ajudar... tu pensa, por 
exemplo, que eu, ou as outras pessoas vão pensar que tu é descuidada... e isso faz com que tu te afaste! 
Tu dá umas... uns passos pra trás com medo que te critiquem ao invés de te ajudar! Eu acho que isso 
pode nos mostrar que isso talvez não aconteceu só aqui. Pode ter acontecido outras vezes na tua vida. 
 
A quarta sessão (Camilla e Jota) ocorreu duas semanas depois da última, em razão de 

eu ter tirado minhas férias de verão. O tema reorganização da identidade foi mencionado 

através da notícia que, nesse intervalo de tempo, Camilla teve sua primeira experiência de 

trabalho depois do nascimento de Jota. Apesar de ter ficado só alguns dias, em razão do 

estabelecimento comercial estar sem movimento e o dono achar que não era preciso, contou 

orgulhosa sobre a sua iniciativa em ter conseguido esta oportunidade, falando com uma amiga 

da mãe que estava precisando. Além disso, referiu que organizou todos os horários de maneira 

que pudesse manter a rotina dos filhos e, especialmente, seguir atendendo Jota, pois o trabalho 

era só à noite, quando então, eles ficavam sob os cuidados do pai. Camilla pareceu estar 

ampliando seu espaço interno, podendo acomodar, agora, um espaço também profissional.  
Camilla: Ah, a princípio... eu fui trabalhar... numa lancheria. Que é assim, quinta, sexta e sábado, né?... 
Atender, né, no balcão... consegui assim... ela ligou lá pra mãe. E aí eu falei com ela, eu disse: eu tô 



procurando uma coisa, mas não pode ser nada muito fixo assim... eu não posso trabalhar, por exemplo, 
de segunda a sexta... das sete da manhã às sete da noite... por causa dele mesmo!... Aí combinei do 
Jorge ficar com as crianças, fez janta... eu chegava, tava a comida pronta. As crianças tudo de banho 
tomado, limpinhos, já tudo deitado.  

 
Mais adiante, Jota estava resmungando, quando pegou uma bonequinha de pano para 

brincar, e se acalmou. Camilla logo fez uma associação com a sua infância, dizendo que 

aquela boneca lhe lembrava a sua avó, que confeccionava estes brinquedos para ela. Foi clara 

a conotação positiva da boneca, acalmou o filho, lhe acalmava, uma lembrança positiva da 

avó. Em seguida a esta verbalização, associei ao bolo que ela tinha dado para o aniversário de 

Jota, tentando mostrar que, talvez, estas bonecas não pertencessem somente ao passado. 

Camilla pareceu concordar, pois incrementou dizendo que, além do bolo, a avó também tinha 

feito enfeites decorativos de glacê e, ainda, velas coloridas. Logo, falou novamente da mãe, 

também enfatizando que ela deu todos os ingredientes da torta fria, mas pediu que Camilla 

fizesse por apreciar seu tempero, o que a deixou se sentindo valorizada. Estava resgatando ‘os 

temperos’ de carinho da sua infância, quem sabe para poder incrementar sua auto-estima e 

reorganizar sua identidade materna. 
Camilla: Esse bonequinho assim lembra a minha infância... a minha vó fazia pra mim. Ela pintava... um 
monte de coisas. A minha vó fez esses cursos de boneca... ela faz uns panos de prato, né? Que é em alto 
relevo assim... aí ela pintava pra mim.  
Terapeuta: E pelo que eu me lembro, tu disse que agora ela que deu o bolo do aniversário? 
Camilla: Ela deu o bolo e um refri! É, ela fez azul com rosa. E as duas velinhas, ela colocou, uma azul e 
uma rosa. Aí ela deu os balão também... a minha mãe me deu os cachorrinhos e uma torta fria, comprou 
as coisas, porque eu faço. Aí quando tem coisa lá, a minha mãe sempre compra as coisas pra mim fazer 
torta fria, pra mim fazer, porque eles adoram, né?  
Terapeuta: Que tu faça?  
Camilla: É… aí ela compra... Natal, Ano Novo, aniversário das pessoas lá, ela... ela compra. A última 
vez, no aniversário da minha vó, que eu fiz... em junho, ela fez uma desse tamanho assim! Pra todo 
mundo comer, né?  
Terapeuta: Te valoriza, então? A tua torta fria? 
Camilla: É. Eu gosto de cozinhar. Eu faço bastante coisa... Eu acho que eu cozinho bem! 
 
Em seguida, Jota chorou e Camilla o atendeu muito carinhosa e calma. O clima de 

cuidado e valor da avó e da mãe talvez a tivesse deixado mais disponível para o filho. 
Camilla: <Ah, meu filhinho!> 
Terapeuta: O que foi?  
Camilla: Ele tá suando!  

 
Na quinta sessão (Camilla), na semana seguinte, Camilla não estava se sentindo bem 

de saúde e, por isso, não trouxe Jota. Mas pareceu que a sua decisão de vir sozinha também 

teve a ver com a necessidade que estava de falar de si, especialmente, de suas mágoas e 

conflitos com a mãe, especialmente pela sensação de que a mãe lhe achava muito 

incompetente como pessoa, e que suas preocupações em relação a ela eram falsas “É... parece 



que é uma obrigação! Porque... ela me xinga, sabe?” Tentei mostrar que poderia ser contraditório 

pensar que a mãe julgava tão ruim o que ela fazia, mas lhe pedia para tomar conta da própria 

casa dela por dois meses e ainda lhe pagava por isso. Ou que o fato de não receber o que 

gostaria a fazia estragar o que tinha ganho.  
Terapeuta: Ao mesmo tempo que ela acha que tu... pelo teu sentimento assim, que tu acha! Que ela não 
confia ou que ela acha que tu não tem responsabilidade, ela pede pra ti cuidar a casa dela?  
Camilla: Eu também não entendi. (...) Não, eu acho estranho, né? A minha mãe. Eu sou a única filha, 
só. Pensa bem! Dela... da barriga dela lá, eu sou a única filha. Eles não me ajudam em nada! Eles não 
me perguntam se eu preciso de um leite... ela me deixou lá, no começo... como eu falei pra senhora, tava 
bom! Porque ela disse: ‘Não, tu usa as minhas coisas, não precisa comprar nada!’... Aí ela deixou seis 
caixinhas de leite desnatado! Né? Claro, que fazer mal pras crianças, não vai! Só que não alimenta! 
Terapeuta: Por exemplo, se ela não deixa um leite, tu fica chateada! Se ela deixa seis aí... tu também 
fica chateada! Não sei se tu te dá conta? Porque são só seis ou porque é desnatado. Então, a ajuda que 
ela te dá, tu não sente como boa....  
Camilla: Não, eu não gosto, porque ela... sabe da minha situação, né? Claro! Né? Todo mundo sabe. 
Mas... ela acha que aquilo ali é... grande coisa que ela tá fazendo! Que ela salvou o mundo, entendeu? 
De ter deixado aquelas seis caixas de leite. Isso aí eu digo: garanto... eu aposto com a senhora que ela 
vai falar o ano todo! Agora. Ela é assim.  

 
Comentou várias situações que mostravam que a mãe se sentia o máximo e que isso a 

incomodava muito. Fui investigando com ela se essa impressão da mãe, além de ser 

possivelmente um jeito dela, não podia ter a ver com um sentimento de inferioridade seu. 

Camilla acabou confirmando e contando que não se sentia atendendo às expectativas da mãe 

desde que nasceu, pois ela queria um menino. Desde então, ela já sentia que era frustração, 

postura essa que vinha repetindo no decorrer de sua história.  
Camilla: Quando eu tinha o meu carro, era sempre o meu carro que tava caindo aos pedaços... que não 
tinha pneu... ‘Ah, esse carro caindo aos pedaços!’... O dela era que era o mesmo ano que o meu, ela 
achava novo... a mãe é muito egocêntrica... a mãe só pensa nela. Ela só vê ela... ela trocou o carro acho 
que umas dez vezes assim, do lugar, assim, do estacionamento pra todo mundo ver que ela tava de 
carro, né?   
Terapeuta: Eu acho que tu fica com muita... raiva! De deixar ela... ocupar esse espaço que ela ocupa, e 
que tu fica assim, num cantinho!... Querendo um espaço pra ti e não conseguindo. Eu acho que essa é a 
tua grande incomodação. Porque quando tu sente que ela começa a querer aparecer... é como se tu 
sentisse que ela tá te dando um chutezinho pro canto! Sabe? Que tu é pior, que tu não tem espaço, que 
tu é ruim! O que nós temos que ver aqui, Camilla... é que é tu é que te põe num cantinho! Fica num 
canto furiosa com ela! Se sentindo uma merda! Vamos dizer assim... a palavra... mais forte, que é pra 
gente poder ver como é que tu se sente. Isso é que eu e tu temos que ver. Que o jeito dela é possível que 
siga, né? Camilla? Mas será que tu tens que seguir num cantinho? 
Camilla: Eu não vou conseguir mudar o jeito dela, né? Não adianta! É que a mãe é muito status, né?... 
Se ela vai ali no mercado, que é quase na frente da casa dela, sabe? Que é quase na frente da casa dela, 
ela tem que ir de carro!  
Terapeuta: Mas, sabe, o quê que eu fico pensando?... É que tu acaba achando ela assim... a minha mãe 
tem tudo isso, eu não tenho nada! Eu sou uma merda mesmo!  
Camilla: Tá. Realmente, às vezes, eu fico pensando... porque a mãe, a mãe, mal ou bem, é funcionária 
pública, né? Então ela acaba trabalhando e o dinheiro dela tá lá! 
Terapeuta: Eu acho que esse exibimento que tu vê nela, te agride, porque tu concorda, entendesse? Que 
tu é mesmo muito pior que ela. E aí tu acaba sentindo que qualquer coisa que ela faz, também é pra te 
enterrar ainda mais! Pra tu se sentir pior! E aí, eu acho que, daí diante de tudo isso, tu acaba que as 
coisas que ela te dá, tu recebe com raiva! Porque é como assim, como se de fato, ela tivesse te 
humilhando!... Mas afinal de contas, no mínimo, seis leites ela deu! Ou... ou deu um dinheiro lá pra ti 
cuidar a casa!... E esse lado tu não enxerga... tu não sente! Porque essa... esse lado, do exibimento, ou 



mais, de tu se sentir pior na vida! Com fracassos... com coisas que tu não consegue... seguir os teus 
estudos, com os filhos, sem poder trabalhar, são coisas que tu acha de ti. Que tu lamenta por tu não ter. 
Isso não tem a ver com a tua mãe. São coisas tuas. Mas quando tu vê que ela tem outro tipo de vida... é 
como isso te agredisse... não é a tua mãe que faz tu se sentir assim. É a vida que tu tem, que tu teve... 
que tu acabou tendo, que faz com que tu se sinta assim. Que faz com que tu se sinta num cantinho. E que 
faz com que, nem as coisas que ela te dê, consegue olhar como uma coisa boa... tu nem consegue 
receber bem, porque um gigante grande numa formiguinha assim, oh! Viu como eu te dou as coisas?! 
Viu?! Sabe? Como se ela tivesse de fato te humilhando!  
Camilla: Eu não entendo a mãe. A mãe é muito estranha, né? Eu não consigo! Não adianta! Nada que 
eu faça agrade ela! Tudo é ruim!  
Terapeuta: Quem sabe Camilla... ter todos esses filhos ou ter casado, até com uma pessoa mais velha... 
de repente, essas coisas te deixaram mais nervosa e tu ficar doente e coisa. Será que todas essas coisas 
não foi um pouco pra ela olhar pra ti?  
Camilla: De repente... eu sempre tive... dentro do possível, eu sempre tive do bom e do melhor, né?... 
Mas pra mim, não era o bastante. Eu queria uma família normal!... Se eu tivesse um irmão, seria 
melhor! Porque ela queria que eu fosse um menino, né? Daí no caso, eu não vim menino, veio menina... 
daí depois, quando ela engravidou de novo, eu tinha uns cinco anos, que eu lembro ela de barriga 
grande já, né? E... era um guri. Que ela perdeu, que ele perdeu o dela com sete meses já... acho que ela 
ficou com aquilo! Com aquela magoa, aquela magoa!... Se ela tivesse um menino... teria um tratamento 
diferente com ele do que comigo.  

 
Na sexta sessão (Camilla, Jota e Matias), ocorrida em um intervalo de duas semanas, 

por uma solicitação minha, Camilla trouxe Matias para eu conhecer. O menino veio me 

trazendo uma pulseira de presente, mais uma vez, uma peça artesanal confeccionada por 

Camilla. Parecia uma forma de me conquistar, como ela tinha feito na segunda sessão de 

avaliação; como se fosse para conseguir minha aceitação com todos da família. Esse parecia 

ser um jeito de Camilla procurar a todo o momento garantir um lugar especial, um olhar de 

admiração. 
Terapeuta: Matias? 
Camilla: Eu vou lhe apresentar que ele tem muita vergonha! O que tu ia fazer com isso aí na mão? 
Anda, é da titia! 
Terapeuta: Ah, pra mim? Muito obrigada!... Deixa eu ver o que é isso aqui...  
Camilla: Ficou com vergonha, meu filho? 
Terapeuta: Mas... que lindo! Uma pulseira e brincos? É? Um presente? 
Camilla: Foi ele que escolheu.  
Terapeuta: Muito obrigada! Mas tu mal chegou e já chega com presente? 
Camilla: É, porque ele é o Dom Matias, né? 
Terapeuta: Ah! Agora que eu tô entendendo! Uma conquista, é? Muito obrigada, tá Matias, eu gostei 
muito! Tu pode brincar com as coisas aí que tu quiser, tá? 

 
Sentia que ela estava testando, de fato, minha aceitação. Matias era o mais arteiro de 

todos os filhos, motivo pelo qual não tinha ficado em casa, a tia não aceitava ficar com ele.  
Camilla: A Fátima diz: ‘Eu fico com qualquer um que tu quiser, menos com o Matias!’ Que ele 
incomoda muito... daí eu tive que trazer essa mala!... Sem alça!  
Terapeuta: Ah, mas assim, eu já conheço mais o Matias. Né? Matias? A gente pode até conversar! 
Brincar! 
Camilla: Ah, se começar a conversar com ele... ele sempre tem história pra contar! 

 
Uma outra situação nessa sessão que mostrou uma tendência de Camilla teve a ver com 

o não pagamento do convênio privado de saúde. Enquanto eu mostrava a ela que a esperança 



em receber isso pago, a estava atrapalhando para conseguir realizar o procedimento pelo SUS, 

ela concordou argumentando que já tinha dito para o funcionário que não seria pelo convênio. 

Mas que disse a ele que a responsabilidade disso era do seu pai, que ele não tinha pago. 

Embora tenha contado isso rindo para mim, ficou mais uma vez claro que via nele essa 

obrigação e não nela e no marido, sentimento esse que falava a favor de uma condição de 

espera, vítima, filha e, não mãe, já vista em outras situações. 
Camilla: Eu acho que só pode ser isso. E expliquei pra ele: olha o negócio é o seguinte, meu pai não 
pagou quatro meses, né? Eu botei no do meu pai!  [Risos] O meu pai não pagou quatro meses e eles 
cancelaram.  

 
Camilla contou que tinha ido até o local para conseguir a carteirinha de passe livre de 

ônibus para Jota, porém, depois de caminhar muito, viu que o prédio estava fechado. Apontei 

que ela poderia, da próxima vez, antecipar as informações de papéis, horário de 

funcionamento, etc, para evitar, assim, gasto de dinheiro e de tempo. Percebi que Camilla 

precisava, por vezes, receber orientações objetivas para se organizar melhor. 
Camilla: Quase morri caminhando... caminhei, caminhei, caminhei! E cheguei lá! Só tinha, literalmente 
o número! Nem o prédio não existia mais. 
Terapeuta: É, quem sabe a gente pode até pensar que, na próxima vez que tu vai, que é bom que tu se 
informe antes, né? Senão tu caminha... 
Camilla: Mas não tem telefone, não tem nada na frente, né?  
Terapeuta: Podes ligar para o 102. É, porque eles dizem pelo endereço. Se a gente diz o lugar e eles 
não sabem, eles perguntam: ‘Sabe o endereço?’ Se sabe o endereço, eles dizem. 
Camilla: Ah bom. 

 
Camilla chegou na sétima sessão (Camilla), na semana seguinte, contando sobre o 

cateterismo de Jota e, em seguida, passou a reclamar de vários outros assuntos, problemas com 

os filhos e a nora de Jorge, a carga de tarefas da casa, e as peripécias de Matias. Apesar de 

assuntos importantes, parecia que existia algo por debaixo de tudo, pois ela estava muito 

irritada. Talvez, eu tivesse razão na minha percepção, talvez não. Mas ela disse que se tratava 

de um sentimento de que, quando levantava uma esperança, algo dava errado e isso, naquele 

momento, tinha a ver com a vontade de colocar um negócio para si e com a impossibilidade 

disso se efetivar tão em breve. 
Terapeuta: Sabe, Camilla, a gente tá falando em muitos assuntos hoje, começou com o assunto da 
cirurgia, do cateterismo e depois da Karem... o Matias, e daí da limpeza, mas eu tô pensando que são 
tantos assuntos... tu tá bem esgotada, né? Também irritada, parece!  
Camilla: Ah, eu fico mesmo! Ah, é que assim, oh! Eu vou falar a verdade pra senhora. Eu tô com uma 
idéia de eu botar um negócio pra mim... um bar, uma lancheria. Por quê? Porque lá eu posso levar 
eles!?... Eu já tinha... eu tinha juntado um dinheirinho... porque o dinheiro que a minha mãe me pagou, 
fui... eu cuidar da casa dela!... Eu tinha vendido uns brincos... e consegui completar o dinheiro... e daí, 
eu ia colocar na poupança, mas teve que pagar o aluguel... aí o Jorge disse pra mim... ‘Ah, eu vou te 
devolver o dinheiro’... como é que ele vai devolver? 

 



Mais adiante, tentei mostrar a ela que a irritação tinha substituído uma estagnação de 

pensamento anterior, procurando valorizar as idéias dela em ir para frente e, especialmente, a 

sua capacidade de pensar que estava funcionando. Aos poucos, pareceu que Camilla foi se 

sentindo mais valorizada e lembrou de mais algumas possibilidades que poderia criar. 
Terapeuta: E tu te lembra, semana passada, tu tava com uma sensação que não tinha o que fazer com o 
cateterismo! E daí eu não sei... tu ligou! Conseguiu comprar o cartão! E chegasse com essa notícia que 
tinha sido marcado!... Não é só o dinheiro! É o espaço dentro da gente que não se abre! Entendesse? 
Pra pensar em outras coisas... é tanta dificuldade, é tanta coisa que, por defesa, às vezes a gente se 
fecha assim e não consegue pensar alternativas! Então o que é difícil, às vezes, a gente torna 
impossível. 
Camilla: É... agora eu tô pensando que eu preciso... tipo, fazer uns bico assim, sabe? Com alguém!... 
Sei lá! Faxina... alguma coisa pra mim ir juntando dinheiro de novo!... Que é coisas que eu posso fazer! 
Né? Eu penso em coisas que eu posso... sei lá! Um dia ou outro, esporadicamente cuidar uma criança 
também, um dia que o Jorge tiver em casa... ou fazer uma faxina... 
Terapeuta: Ahã. Mas tu vê que é uma forma de pensar... quando a pessoa tá tão triste ou tão 
desesperada, a cabeça não funciona! Né? Camilla?  

 
  Camilla fez um pedido nessa sessão que mostrou como ela precisava trazer a parte 

criança, adolescente dela para a sessão. Perguntou sobre a possibilidade de ver fitas de vídeo, a 

do nascimento de Matias e da festa de quinze anos dela.  
Camilla: Ah! Sabe o que eu ia dizer pra senhora hoje? Que se tivesse como a gente... ver a fitinha dele, 
do nascimento dele... e eu tenho a fita dos quinze anos que eu queria mostrar! 
Terapeuta: Hum! Vamos ver um dia?  
Camilla: É bem legal! A dele é ligeirinho... a minha dos quinze anos é um pouco mais...  

 
Ao final da sessão, propus que, devido à hospitalização de Jota, talvez remarcássemos 

a sessão, mas Camilla relutou, dizendo que vinha caminhando, que dava um jeito, 

demonstrando não querer perder seu espaço ali comigo. 
Terapeuta: Como é que eu vou te ver na semana que vem? Agora eu tô pensando, não dá pra gente 
deixar marcado pra segunda-feira, né? Porque a gente não sabe se o Jota vai tá... 
Camilla: Não, mas eu acho que dá! Porque é aqui, na Santa Casa, né? Daí... eu venho até a pé!  

 
 Na oitava sessão (Camilla, Jota, Jorge e Matias), ocorrida na semana seguinte, o tema 

reorganização da identidade não apareceu. Esta se baseou nas preocupações da mãe em 

relação à saúde de Jota, que estava em momento delicado, e no fato de compartilhar a situação 

com Jorge. 

Ainda na mesma semana, Camilla solicitou antecipar a nona sessão (Camilla e Matias) 

em razão da cirurgia de Jota ter sido marcada. O tema reorganização da identidade apareceu 

quando Camilla, embora tenha começado falando na saúde do filho, logo se reportou a ela 

própria, através de queixas somáticas, mostrando que ficava difícil para ela manter sua atenção 

nas fragilidades e necessidade de Jota. Ela acabava sentindo as suas próprias fragilidades se 

sobreporem e, por isso, parecia tentar provocar em mim a vontade de protegê-la e cuidá-la, 

duas constantes em seu discurso.  



Camilla: Essa noite, ele dormiu comigo... que eu achei que tava muito frio. Isso que eu tô com um 
suador... um suador, um suador!... Eu tomo um outro remédio também pra pressão, né? Que, às vezes, 
me baixa a pressão, aí me dá... um suador! 

  
 Em muitos momentos dessa sessão, Camilla falou de seus pais e da imagem 

ambivalente que tinha sobre eles. No decorrer da sessão, o tema reorganização da identidade 

apareceu no discurso de Camilla e no meu discurso, que tentei lhe ajudar a integrar seus 

sentimentos em relação aos pais, bem como a fazer uma ligação afetiva com o modo como ela 

se sentia em relação a Jota. 
Terapeuta: Eu acho que... eles estão tentando, do jeito deles... tu está me contando. Eles estão 
tentando... e, por isso, eu acho que tu também deve se sentir culpada com o Jota. Porque, às vezes, 
mesmo eles tentando, tu sente que eles não tão fazendo as coisas pra ti. Então daqui a pouco, tu sente 
que não tá fazendo pro Jota também. 

   
O tema central da décima sessão (Camilla e Jota), na semana seguinte, foi a 

reorganização da identidade, pois Camilla levou uma fita sobre o seu aniversário de 15 anos 

e, no decorrer da apresentação, falou sobre seus sentimentos em relação às pessoas mais 

próximas. Fez um paralelo com a sua vida atual, percebendo a enorme discrepância entre seus 

desejos e sonhos com a condição de vida de hoje. 

No começo, ela pareceu um pouco insegura quanto à fita que iria mostrar, pois também 

havia levado uma fita do filho Matias “É. Eu trouxe... eu não sei qual que a senhora quer ver... se é a do 

Matias... eu tenho as duas aqui...”. Testou a meu interesse perguntando qual ela gostaria de ver, ao 

que lhe foi respondido para escolher a que desejava mostrar primeiro. Então, Camilla escolheu 

a sua fita de seu aniversário, demonstrando a necessidade de ser olhada antes de qualquer 

coisa. Surgiu, nesse momento, uma questão atípica na sessão, que foi o meu celular ficar 

ligado por causa de um apoio técnico para o funcionamento do vídeo. Camilla usou a situação 

para mostrar, mais uma vez, os ‘buracos’ emocionais que tinha dentro de si. 
Terapeuta: Eu só ia deixar ligado por causa do técnico. O celular, a gente não deixa ligado em 
consulta, né Camilla? Só num caso de emergência.  
Camilla: Eu deixo, mas ninguém me liga mesmo!  
Terapeuta: Não! Mas eu digo eu!  
Camilla: [Risos] Ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém... 

 
 Logo no começo do vídeo, Camilla falou sobre as pessoas que já morreram e, ao 

mesmo tempo, falou sobre as primeiras fotos de sua vida, misturando o tema nascimento e 

morte. Ela mostrou seus avós, padrinhos e pais e, aos poucos, foi lembrando com saudade das 

coisas boas que possuía naquela época, já que há um grande contraste, principalmente 

financeiro, em relação aos dias atuais. 
Camilla: Ah! Só a minha infância assim, né? Que eu fico... lembrando, né? As coisas e... que eu poderia 
ter feito pra melhorar... que não adianta, né? Não adianta... ficar lembrando do passado ou pensando 



no futuro, né? Tem que estar mais é vivendo o momento ali, cada minuto... cada minuto na vida é único, 
né? Aí não adianta ficar lembrando o quê que eu podia ter melhorado... se tivesse... namorado... 

 
Procurei, então, intervir, buscando fazê-la entender a necessidade de lembrar do 

passado ali comigo, a fim de compreender e significar o que acontecia no momento e, desta 

forma, seguir adiante a sua vida com menos sofrimento emocional. Porém, Camilla tinha 

dificuldade para ver as situações de sua vida por outro ângulo. 
Terapeuta: Mas aqui... pra nós, dá pra gente entender porque que tu tem vontade de ficar lembrando... 
um espaço que tu possa ficar lembrando, não só como uma coisa: ah, eu não fiz! eu não fiz! Mas quem 
sabe lembrando e a gente tentando te ajudar. Porque são coisas que, mesmo tu sabendo que não 
adiantam, tão sempre na tua cabeça. E é por isso que eu tive a idéia de chamar a tua mãe e conversar 
com ela. E tu teve a idéia desse vídeo. Acredito que pelo mesmo motivo. Que a gente tá tendo que olhar 
um pouco pra trás que é pra ti seguir pra frente. Porque tu tá meio parada. Às vezes, tu olha pra frente, 
às vezes um pouco pra trás, e assim, tu fica um pouco na mesma!  
Camilla: É. Hoje eu disse pro Jorge: ah, eu dou um passo pra frente e três pra trás... e parece que não 
consegue andar, né?  
Terapeuta: É verdade! Porque se tá muito duro pra frente, tu volta pra trás. Aí se tá muito sofrido... que 
tu fez diferente, tu: ah, não! Vou olhar pra frente. E assim não andamos, né?  
Camilla: Eu tenho o meu jeito de pensar, né? Mas não consigo diferente, esse é meu jeito.  

 
Na seqüência desse diálogo, Jota reagiu chorando quando a mãe demonstrou o desejo 

de mudar completamente a sua vida, talvez expressando no seu choro o sentimento que 

Camilla não podia transparecer, a tristeza por algumas escolhas. Procurei, então, nomear os 

sentimentos contraditórios existentes dentro de Camilla frente às dificuldades, abrindo espaço 

para que ela pudesse falar verdadeiramente dos seus sentimentos, evitando, com isso, maiores 

atuações. 
Camilla: É assim que eu sou, sabe? [Jota chora] Os problemas dele... o problema de dinheiro, o 
problema de coisa... enfim! O que a gente vai fazer, né? Tem que... tem que passar, né? Fazer o que? 
Vai largar tudo pro ar? Vai jogar tudo pra cima? Não... agora deu! Vou deixar essas crianças aí... vou 
dar um pra um, outro pra outro.  
Terapeuta: Não é o que tu vai fazer, nem o que tu pretende fazer. Mas tem uma parte tua, Camilla, que 
às vezes tem vontade... de poder seguir a tua vida ou de poder ter tido a tua vida que tu tinha antes e ter 
tocado ela de outro jeito. [Jota chora] 

 
 Continuei, através de minhas intervenções, a oferecer sentido para o discurso de 

Camilla a respeito de suas vivências em relação aos pais. 
Terapeuta: Eu estava lembrando do que a gente falou na sexta... das coisas que a tua mãe está tentando 
fazer e como, às vezes, as coisas estão tão difíceis que tu não consegue nem sentir a ajuda dela. [Jota 
chora] Eu fiquei pensando nesse vídeo assim... que tu dissesse que foi um aniversário que ela fez meio 
por aparências... 
Camilla: Ela se emocionou, né? Por eu ser filha única... né? Primeira filha, eu fazendo quinze anos. 
Claro, ela se emocionou, mas não era pra mim... não era uma coisa verdadeira. Porque eu sabia que no 
outro dia... dia, dezenove de dezembro, já ia começar tudo de novo! O meu pai a beber... o meu pai a 
incomodar... os dois se loquear lá! Até eles se pegar no pau... então, pra mim não foi uma coisa... foi 
realmente como muitas meninas que fazem quinze anos dizem... foi realmente um sonho! Mas na hora, 
né? Um sonho que quando a gente acorda... acabou. 

 



 Camilla divagou sobre como sua vida seria diferente se ela tivesse continuado a morar 

com a sua mãe e também revelou os planos que tinha naquela época para o seu futuro 

profissional. Além disso, mostrou como tendia a não lutar pelo que queria, desistindo dos seus 

desejos, também por não tolerar as possíveis frustrações impostas pelos riscos da vida. 
Camilla: ... Ela acha que se eu tivesse com ela, eu estaria estudando... fazendo faculdade. Hoje eu 
estaria formada, né? Se eu seguisse lá com ela. Né?... Hoje trabalhando, né? E eu sempre, desde 
pequena, queria entrar pra brigada... queria fazer enfermagem pra entrar pra brigada. (...) Eu gosto 
de... é uma coisa assim, que é pra ajudar os outros, sabe? Sei lá, fazer alguma coisa pra alguém. A 
princípio, eu sempre pensei em medicina!... Porque eu vou ser médica! Eu vou fazer medicina e a 
especialidade em medicina legal, né? Trabalhar no IML. Depois, quando eu engravidei do Ítalo, eu... já 
a minha cabeça não... eu achei, né? Tá, eu não vou conseguir fazer, né? Medicina... porque eu não vou 
conseguir passar no vestibular! Mas eu vou fazer... química! Aí quando chegou na hora de fazer... eu 
botei enfermagem e química, né? Mas aí depois eu nunca fui ver, né? Se eu passei...  
Terapeuta: Tu não viu o resultado do vestibular?! 
Camilla: Nunca vi.  
Terapeuta: Por quê?  
Camilla: Ah! Porque eu achei que eu não ia passar mesmo, né? Realmente eu não... estudava. Eu não 
estudei, eu não fiz cursinho... eu achei: ah, tem que fazer cursinho pra passar no vestibular, tem que 
fazer cursinho! Não fiz! E... ah! E depois aconteceu... eu tava grávida acho que do Matias... da Luísa... 
eu disse: ah, não vou conseguir fazer mesmo! Então... ficou. Não fiz e deu.  
Terapeuta: Tu já te deu um atestado de fracasso assim? 
Camilla: É. E aí é isso que ela diz pra mim, né? Se eu tivesse com ela... ‘Ah, se tu tivesse comigo, tu ia 
ter tudo!’ Eu acho que até hoje, ela quer que eu me separe do Jorge e vá com as crianças, com as 
quatro crianças, morar lá com ela. Eu acho que até hoje ela... ela pensa nisso. Mas é que eu... até, sei 
lá! Se fosse o caso de eu me separar do Jorge... com ela, eu não tenho liberdade, sabe? A mãe... é uma 
pessoa que ela se visa só ela, é egocêntrica assim... sabe? O centro... ela tem que ser o centro das 
atenções... ela me bota assim, lá no... canto, dos cantos, dos cantos, e deu.  

 
 No trecho da sessão citado acima, Camilla mostrou que não acreditava nas suas 

capacidades e que tinha muito receio de encarar mais decepções, caso elas se fizessem 

presentes. Buscou justificar a sua própria dificuldade emocional por meio de questões 

financeiras e, mais uma vez, atribuiu essa falha à sua mãe. Porém, o seu discurso mostrou-se 

contraditório, pois, ao mesmo tempo em que falava que a mãe não iria lhe proporcionar o 

ingresso na faculdade, também falava que a mãe poderia lhe dar uma vida repleta de coisas 

caso se mantivesse perto dela. Existia uma mágoa muito grande nessa relação, pois Camilla 

ressentia-se de não ter sido o centro das atenções de sua mãe que, segundo ela, era muito 

voltada para si mesma. Desta forma, Camilla parece não ter assimilado um modelo de mãe 

cuidadosa, afetiva e dedicada no qual se espelhar. 

Ainda dentro do tema reorganização da identidade, Camilla expressou seus 

sentimentos de ‘pequenez’, de insignificância, frente à figura da mãe, sentindo-se sempre 

preterida em relação ao pai. E sentiu que piorou mais ainda depois que ela se casou com Jorge. 

Entretanto, referiu que vinha tentando, através do tratamento, lidar melhor com essas mágoas, 

entendendo também que ela mesma tinha que lutar pela sua vida. 



Camilla: Quando envolvia a relação dela ter que escolher... entre eu e o pai... aí era o pai! Aí era o pai, 
porque o pai... aí, eu quero comer feijão! ‘Ah, não. Mas o teu pai quer comer lentilha!’. Eu acho que ela 
sempre tem que me trocar por alguém, né?  
Terapeuta: E a tua sensação é... o teu sentimento, a tua dor é essa? Pelo que tu me contou...  
Camilla: É, pra lhe falar a verdade... hoje assim, acho que, depois de tudo que eu já comentei pra 
senhora, eu nem sinto mais nada, sabe? Porque eu falo tanto que eu tô falando assim... não tô... me 
sentindo ruim assim, por estar falando isso. Eu não... eu não sinto mais nada assim, sabe? Quer me 
ajudar, me ajuda, não quer, não me ajuda! Eu tenho que fazer por mim! Eu vou batalhar. E vou criar 
meus filhos, né?  
Terapeuta: Mas o teu sentimento... tu acha que não era assim, quando tu chegou aqui?  
Camilla: Não! Eu tinha bastante mágoa, né? Mas... eu tenho ainda uma coisinha, né? Mas... pra cá, 
desses dois meses pra cá, eu... eu mudei mais o meu sentimento. Gosto da minha mãe, né? Amo a minha 
mãe. É minha mãe, mas... não tenho nem vontade de ir lá... uma coisa assim, bem... seca. Ela vai lá... 
quanto tempo que a mãe não chega assim e não me dá um abraço ou me dá um beijo... e diz: oi, minha 
filha! Tudo bom? Sabe? O menor... gesto assim, de carinho, sabe?  
Terapeuta: Ela não faz isso? De te dar um beijo? E fazia?  
Camilla: Ah, antes ela fazia... faz tempo que ela... que ela tá assim. Desde que eu casei com o Jorge! 
Que... depois que eu casei ficou pior assim. 
 
Ainda visando a reorganização da identidade e a integração de uma imagem materna, 

esforcei-me para mostrar para Camilla que não há apenas o ‘lado mau’ da mãe, pois ela parece 

também demonstrar preocupação, o que fica visível com o interesse em estabelecer contato 

telefônico comigo a fim de marcar a sessão conjunta. 
Terapeuta: Eu vi que ela me ligou foi na sexta de noite... mas eu fiquei pensando: por que ela ligou, 
sabe? Ela deixou um recado... bem preocupado o recado. Assim, querendo saber o quê que eu queria 
conversar com ela... pareceu assim, que ela tava interessada! Queria saber o que houve! E o quê que tu 
ficou pensando, que ela te disse? 
Camilla: Não. Eu só... ela só... eu, eu não sabia assim, quando eu liguei pra ela, eu liguei 
impulsivamente e depois fiquei assim, sem saber o que falar pra ela, né? Aí eu disse pra ela assim: ah, 
tu não quer ir lá na doutora comigo? Na psicóloga, pra conversar com ela. ‘Ah, mas ela quer falar 
comigo ou tu quer que eu vá contigo?’ Aí eu fiquei sem saber assim... né? 
Terapeuta: E qual é a resposta? 
Camilla: Aí eu digo assim... não! Eu disse: a senhora que tem que ver!  
Terapeuta: Não, mas qual é a resposta? Eu quero falar ou tu quer que ela venha?  
Camilla: Ah, os dois, né?  
Terapeuta: Os dois! (...) 
Camilla: Ela ficou muito preocupada... quando teve no médico que ia dizer alguma coisa... ou... quando 
eu vi algum médico, quando eu tive a trombose, ela teve lá... assim, teve lá um dia, né? E daí já queria 
conversar com os médicos... já queria... ‘Ah, pra saber! O que a minha filha tem?’ Quando eu também 
vou ganhar neném... ela quer saber... até da última vez agora, ela não foi, né? Mas ela que deu o carro 
pra nós ir. ‘Não, pega o meu carro. Vai com o meu carro, né?’ Daí eu fui com o carro dela e tal. Mas 
ela sempre assim, fez questão... médica, né? É assim... é... seja bem preocupada, né?  

 
 Ainda tentando traduzir o que se passava na relação mãe e filha, procurei mostrar que, 

talvez tivesse havido um desencontro entre elas, entre os planos e os sonhos que a mãe tinha 

para o futuro da filha e a atualidade. Procurei mostrar para Camilla que havia preocupação 

com ela, mas que essa preocupação não era do jeito que ela gostaria e que ela também tinha 

uma importante contribuição já que a relação era uma via de mão-dupla.  
Terapeuta: Pois é, mas... tu vê que eu acho que é isso que tu tá me contando todo o tempo. A tua mãe 
ficava preocupada... fica preocupada contigo! Fica ligada em ti! Tu fica ligada nela. Mas tem alguma 
coisa que vocês se desencontraram. E me parece que ela se decepcionou... quando ela viu que ela não 
conseguiu te tornar uma pessoa como ela achava ou como gostaria que tu fosse, e até vamos dizer: 



feliz! Hoje tem coisas que tu é feliz. Mas em geral, tu não se diz uma pessoa que tá bem! Quem sabe, ela 
sofre com isso. E não saiba o que fazer... a minha sensação é que vocês ficam aflitas uma de cada lado. 
E não sabem a língua que a outra tá falando. E não conseguem conversar. Talvez isso te deixe assim 
com uma sensação de não ter mais vontade de falar... tu tem a impressão de que ela não te compreende. 
Ela fica falando e também não sente que tu dá uma resposta. 

 
 Conversando com Jota, que estava um pouco mais ativo nesse momento, busquei 

reforçar a percepção da mãe de Camilla a respeito de sua inteligência, visando contribuir para 

a auto-estima, uma vez que Camilla não se valorizava o suficiente.  
Terapeuta: <Mas tu sabe que a vovó tem razão duma coisa. A mamãe é inteligente! Eu já percebi isso! 
É inteligente, é honesta! Hoje chegou... pensou que eu tinha dado um dinheiro a mais! Hein? Tá 
tentando fazer o máximo pra melhorar! Agora a vovó vai vir aqui, vamos conversar umas coisas...> 

 
 Ainda com a idéia da relação de mão-dupla, procurei reforçar a nossa ligação, 

mostrando o quanto nós duas nos empenhávamos em preservá-la como algo bom e precioso. 

Também procurei mostrar que uma relação saudável não pode pender para os extremos: não 

dar demais, nem de menos; não receber demais, nem de menos. 
Terapeuta: ... É poder tratar aqui a nossa relação... preservar como uma coisa boa!... Tu sabe que eu 
faço isso pra vim te ajudar, pra custear o teu tratamento. Então eu acho que também foi uma forma de 
me dizer que tu quer isso... que eu te ajude, mas o que nós temos combinado. Mais do que isso... não vai 
te fazer bem. [Jota chora] Acho que se tu conseguir, se a gente conseguisse falar com a tua mãe, que tu 
sinta que o que ela te dê é com justiça e é aquilo e não é mais e nem é menos. Também vai te fazer bem! 
Senão tudo fica meio estragado! Tudo fica meio ruim. 

 
 Em alguns momentos da sessão, Camilla deixou claro que a sua auto-estima estava 

baixa e que sentia falta das coisas que tinha quando era jovem.  
Terapeuta: Tu te vê assim... ãh, nessa idade, fazendo essas coisas tu te acha bem, assim? Tu acha que tu 
tava bonita? Feliz?  
Camilla: Ah, eu acho, né? Assim, ah... eu acho que sessenta quilo! [Risos] Agora eu tô com cem! Eu 
acho assim, que eu tava bem... eu estudava, né?... Eu tinha umas coisinhas... embora a mãe sempre com 
as coisas, mas eu... era normal, né? Eu tinha a minha casa, meu quarto, minha televisão, meu som!  

 
 Enquanto a fita do aniversário estava rodando, perguntei onde estava a mãe de Camilla, 

pois ela demorou a aparecer no vídeo. Percebeu-se que era muito difícil para ela imaginar a 

mãe lhe fazendo companhia ou lhe ajudando, pois Camilla se atrapalhou ao dar a resposta, 

primeiro dizendo que a mãe estava se produzindo (o centro das atenções) para depois se 

corrigir e falar que a mãe estava com ela e que pôde fazer algo para ela. 
Terapeuta: Por que a tua mãe não ficava ali? Não entendi? 
Camilla: Não, a mãe chega depois! Ela tava se produzindo! Não! Ela tava lá comigo! Né? Porque eu 
tava num apartamento ali perto, me arrumando. Ela tava lá comigo. (...) Essas cestas que a senhora vê 
ali, num saco era umas lembrancinhas... que era uns anjos... que a minha mãe fez, sabe?   

 
 Ainda em relação ao tema reorganização da identidade, procurei valorizar as coisas 

bonitas que a mãe falou sobre a filha no vídeo, pois Camilla considerava a festa de 15 anos 

uma farsa, como já havia falado anteriormente. 



[Após ouvir o discurso da mãe no vídeo enfatizando o valor da filha, de amor]. 
Terapeuta: Mas que declaração, né?  
Camilla: É. É bem bonito, né? Eu tenho escrito lá que...  
Terapeuta: E o que tu achou? Tu te lembra de ouvir ou tu tava nervosa?  
Camilla: Não. Eu lembro. Na hora eu ouvi. É que quando eu fico nervosa, aí eu não falo, não dou 
risada, não pisco, nem respiro, senão eu choro!... Eu não chorei, até a hora do... do parabéns. Aí a 
minha vó falou... porque o teu vô tá te olhando, porque o teu vô tá aqui... daí eu chorei! Mas eu gostei 
dessa parte.  
Terapeuta: Muito bonito. E me pareceu uma coisa bem... bem sincera assim, nesse momento... 
Camilla: É, foi, ela, chorou assim, né? Se desmanchou lá chorando! (...) Aí o meu pai bota o anel, 
dança a valsa... 
Terapeuta: Teve anel também?  
Camilla: Teve anel, corrente... dos meus padrinhos lá.  

 
 Após essa seqüência, na qual apareceram os sonhos e os desejos de uma vida linda e 

feliz, pude conectar-me com os sentimentos de pesar e tristeza por tudo o que não aconteceu 

como o desejado e Camilla pôde, então, revelar que as coisas que foram desejadas não 

aconteceram na sua vida. Porém, ela tentou encontrar, saudavelmente, aspectos positivos em si 

para compensar o destino sonhado que não se cumpriu. 
Terapeuta: Hum... acho que não é fácil pra ti tudo isso, né? Camilla? Tu ouvir ali o que ela disse, um 
futuro cheio de rosas... que a vida não é fácil, a gente sabe, mas que esperava que tu tivesse o máximo 
de felicidade possível. Agradeceu o fato de tu existir. Disse que tu queria... que queria que tu tivesse 
mais momentos como aquele que vocês tavam tendo... quantas coisas tu deve ouvir e deve pensar que 
hoje a tua vida tá bem diferente, e imaginar aquilo que ela tava imaginando pra ti. Que tu fosse feliz!  
Camilla: Ah! Sempre tinha planos, como a mãe... mas aí a minha filha fez quinze anos... depois fez 
dezoito. Passou pra faculdade, se formou... aí depois de formada, foi trabalhar não sei aonde. Ah! 
Quando viu, tava lá com o apartamentinho dela, quando vê, aparece com namorado, daí noiva, daí pra 
frente... ah! Agora vão casar! Faz chá de panela... é, não foi bem assim, né? Mas eu também não posso 
me queixar, porque eu tô aí, né? Eu não faço nada de errado pra ninguém! Não roubo de ninguém! 
Procuro assim, sempre... ser o mais sincero, né? Com todo mundo. Né? Não minto pra ninguém. Então 
eu acho que disso ela não pode se queixar! Porque eu não virei nada assim, ruim, né? De ruim na vida! 

 
 Ao final da décima sessão, procurei valorizar a iniciativa de Camilla em trazer a fita do 

seu aniversário a fim de me mostrar as grandes mudanças que sofreu em pouco tempo. 

Procurei ainda retomar o que tínhamos falado sobre rever na terapia os seus sentimentos para 

que pudesse, então, reorganizar a sua identidade. 
Terapeuta: Acho que hoje foi bom, Camilla, pra... pra eu entender mais ainda o que tu quis me mostrar. 
Dessa diferença que aconteceu na tua vida. De tanta coisa, em poucos anos! Porque eu tava te dizendo, 
oito anos é bastante, mas não pro que aconteceu na tua vida. O que aconteceu na tua vida... precisava 
mais anos pra ti assimilar de uma maneira que tu não ficasse nessa coisa de... de ir e vir, né? Tu... tu te 
dá conta, quatro filhos! Tudo que tu passou em oito anos... 
Camilla: Cinco!  

 
Uma semana depois, na décima primeira sessão (Camilla), Camilla encontrava-se em 

um momento de muita angústia, pois Jota tinha acabado de ser submetido à cirurgia e estava 

ainda hospitalizado. Ela estava sem dormir e sem comer direito e se sentindo sozinha, 

desamparada e muito preocupada com o estado de Jota. Assim o tema reorganização da 

identidade se fez presente de forma mais primitiva, através do corpo. Camilla referiu estar 



sentindo-se mal, com dores, pois talvez tenha sido a maneira encontrada de chamar a atenção 

dos outros para si. Tentei nomear e compreender junto com Camilla a possível intenção do seu 

mal estar, para colocar em palavras e diminuir assim a atuação no corpo. 
Camilla: ... Eu tava com uma dor, uma dor no estômago, na barriga... não sei! Se era dos nervos ou 
alguma coisa... né?... Que nem as minhas mãos... que eu não sei porque as minhas mãos tão assim!... 
Parece que tá os vasos tudo dilatado... quando os vasos estão dilatados, fica assim...  
Terapeuta: Mas tu tá se sentindo bem?  
Camilla: Só uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça é... por causa do sono! 
Terapeuta: E fome, né?  
Camilla: Tá tudo assim... eu não sou assim!... Eu tô com dor na cabeça... tá tudo solto às vezes. 
Terapeuta: Porque o que acontece, Camilla, é que daqui a pouco, tu começa... com alguma coisa 
estranha. Tu começa a sentir alguma coisa no corpo... eu não sei se tu te dá conta, mas acho que, às 
vezes, tu deve estar tão nervosa e preocupada que tu também começa a achar que tu tem alguma coisa... 
no corpo! E não consegue psiquicamente pensar... olha!  

 
Pode-se dizer que o tema reorganização da identidade permeou praticamente toda a 

décima segunda sessão (Camilla), ocorrida duas semanas após a última, pois nesse dia, 

Camilla compareceu sozinha para o atendimento, devido à necessidade de repouso de Jota, e 

falou sobre as suas dificuldades conjugais e o modo como encarava os acontecimentos em sua 

vida. Inicialmente, colocou que ela e Jorge não estavam se entendendo e que chegaram a 

pensar em se separar porque não estavam conseguindo lidar com as dificuldades (financeiras e 

emocionais). Parecia mais incomodada com isso, como num movimento de agir. Logo falou 

que estava disposta a trabalhar para conseguir as coisas que precisava “Uma faxina... uma coisa, eu 

também faço! [Risos] Só não... quero o dinheiro de graça de ninguém!” 

Como já apontado no tema matriz de apoio, Camilla se aproximou mais da sua mãe e, 

nesta sessão, até valorizou o jeito divertido dela, “A mãe ficou se palhaçando... e daí deu uma música 

que eu gostava, eu aumentei o rádio... e ela ficou dançando... eu gosto do jeito dela”, o qual era visto como 

escandaloso. Referiu o fato de terem ido ao clube ver o chá beneficente do filho, ela, a mãe e a 

avó. Mais uma vez, a ‘recarga’ continuava, e parecia estar mais freqüente. E isso, estava 

ligado ao tema também da reorganização da identidade, na medida em que se tratava de uma 

aproximação dos objetos primários, para elaborar conflitos mal resolvidos e, quem sabe, 

assumir melhor a identidade materna. Além disso, aproveitava para trabalhar o jeito dela de 

lidar com as dificuldades. Como nesta situação, ela entrou no clube e, ao saber que era caro o 

aluguel, sua reação foi ir embora, ao que intervi: 
Terapeuta: Bem coisa de Camilla, né? Muito obrigado e já vira as costas, né?  
Camilla: [Risos] 

 
Na seqüência, foi necessário ajudá-la a pensar no porquê das coisas estarem parecendo 

mais possíveis do que na última sessão, quando não havia ‘luz no fim do túnel’. Assim, 



procurei mostrar que ela estava tendo uma participação mais ativa, sem esperar tanto por uma 

solução mágica. 
Terapeuta: E por que tu acha que isso tudo aconteceu? Vamos pensar eu e tu...  
Camilla: Ah, porque eu tô me mexendo também, né? Eu não... 
Terapeuta: Não tá tão muda! 

 
 Quando obteve a minha valorização em relação à sua postura mais ativa, Camilla pôde 

começar a expressar possibilidades futuras em relação ao trabalho e pôde lembrar de coisas 

boas que aprendeu na infância. Ela contou que a sua mãe lhe sugeriu que ela pudesse se 

associar ao clube de mães do qual a avó faz parte, pois existia a possibilidade de oferecer 

cursos remunerados dentro do clube, o que aproveitaria os talentos de Camilla. 

 Camilla demonstrou, além da perspectiva de trabalho, preocupação em manter os filhos 

bem cuidados e seguros enquanto ela trabalhasse. Isso mostrou que, quando ela se sentiu 

apoiada e valorizada pelos seus talentos, conseguiu desempenhar o papel de cuidadora, de 

mãe. 
Terapeuta: Bom, mas tu tá pensando alternativas, então? 
Camilla: Tudo coisas que eu posso ficar com as crianças. Porque tem a pracinha ali, tem coisa, eu 
deixo eles ali... é fechadinho, né? Não tem perigo. Brincando... e... posso fazer isso. 

 
 Aos poucos, durante a sessão, fui construindo junto com Camilla o sentido das 

mudanças que estavam ocorrendo desde a sessão anterior. Também foram sendo nomeados os 

sentimentos, a sensação de desamparo, a descrença em receber apoio dos familiares e, 

principalmente, a contribuição de Camilla para a situação.  
Terapeuta: Mas junto com isso, tu dissesse que as pessoas tão te ajudando... tu tá te mexendo. Quem 
sabe tem a ver com isso? Porque tu dissesse que, ontem, a tua mãe pediu a tua ajuda! Mas quando ela 
pediu a tua ajuda pra fazer o imposto de renda, ela te ajudou também. Porque no fim, tu foi lá buscar a 
tua vó... e foi isso que te ajudou. É uma troca, não é?... Que às vezes, a Camilla muda te atrapalha, né? 
Tu não acha? Te lembra aquele dia que eu fiquei preocupada que tu não tinha comido? E tu disse que 
não tinha pra quem e o que, como é que tu ia pedir, depois tu me contou que chegou lá a tua vó com um 
sanduíche! Tu não acredita que as pessoas podem te ajudar, né?  
Camilla: E depois eu consegui ir em casa... o Jorge apareceu e ficou lá e eu fui pra casa. Aí eu... dormi 
um pouco, né? Dormi, tomei banho, dormi, tomei um banho de gato, mas tomei... é, eu consegui 
descansar um pouco, porque é diferente, né? Tu tá em casa... mesmo que tá sentada e tu estar no 
hospital sentada.  
Terapeuta: Mas por que que tu acha, de verdade, que tu conseguiu depois ir para casa descansar? Que 
tava lá o sanduíche. Eu acho que nós temos que pensar. Senão as coisas parecem que caem do céu!... 
Camilla: Ah, porque alguém apareceu. Alguém se preocupou, né?  
Terapeuta: Quem?  
Camilla: Todo mundo... o Jorge resolveu aparecer... aquele dia foi até... que a senhora foi lá... foi... 
uma coisa assim, que eu tava tão feliz aquele dia que a minha mãe apareceu. Nunca tinha ido no 
hospital! E ela resolveu... ela apareceu! E justamente num lugar assim, que... eu achei que foi o último 
lugar que ela quisesse ir, né?... E ela foi, ela entrou. Aí ele começou já a meio chorar, aí ela já saiu, 
mas pelo menos foi. E ele sentiu, porque ele sente também, né?  
Terapeuta: Tu sente! Muito! Ele e tu! Tu sente muito a presença, né? Só que tu vê, que eu acho que tu 
tem que começar a prestar a atenção no jeito teu. Que muitas vezes, tu não acredita que as pessoas vão 
fazer. Que as pessoas vão te ajudar. E tu te surpreende muito. Será que, às vezes, tu também não acha 



que as pessoas vão te dar menos do que podem e, então, já não pede porque tem medo de ouvir um não? 
Aí tu fica muda. 
Camilla: Mais ou menos, eu não gosto de pedir nada para ninguém.  

 
 Apesar de significar também um reforço de apoio, esta passagem revela um 

funcionamento psíquico de Camilla que estava sendo trabalhado. O fato de não conseguir 

pedir ajuda, talvez pelo desejo de que os outros adivinhassem as suas necessidades e as 

atendessem. Esses aspectos foram apontados por mim visando a reorganização da identidade. 
Terapeuta: Eu acho que temos que ver a tua parte. Que tu te omite. E que, às vezes, é possível que as 
pessoas nem imaginem que tu não comeu. Como é que eles vão saber?... 
Camilla: É... não peço... 

 
 Ainda relacionado ao tema reorganização da identidade, percebeu-se que a terapeuta 

estava tentando auxiliar Camilla a compreender que, para ela conseguir cuidar dos filhos, 

precisava primeiramente se sentir cuidada, o que nem sempre acontecia.  
Terapeuta: Então, Camilla, tu tá dizendo hoje que tu sentiu de alguma maneira que as pessoas estão te 
ajudando mais? E com isso tu pode te mexer mais, pra poder cuidar do Jota, pra conseguir as coisas 
pra ele. Quem sabe isso tem a ver, né? Tu se sentiu mais cuidada e conseguiu cuidar mais. Porque o que 
acontece é que às vezes tu fica... se sentindo meio atirada. Meio desanimada. E abandonada!  

 
 Camilla foi questionada por mim sobre o que ela pensava a respeito de tudo o que 

estava acontecendo na vida dela, buscando compreender melhor os sentimentos existentes por 

trás de tantas dificuldades. Camilla revelou um importante sentimento de culpa em relação à 

doença de Jota e em relação à não ter seguido os conselhos de sua mãe. 
Terapeuta: Mas o que tu fica pensando assim, de tudo isso que tu tem agora essas dificuldades. E a 
doença do Jota. Isso tem alguma coisa a ver, tu acha que com o que tu passou no passado? O que tu 
acha?  
Camilla: Eu acho que tem... eu tive quatro antes dele e nunca tinha acontecido nada, né? Poderia ter 
acontecido... aí foi vim justo nele, no João Otávio, alguma coisa. Mas... eu tenho, eu acho que tem 
alguma coisa a ver com o meu passado. O meu pai já era bebum quando me fez. Tudo tem, né?... Tem 
uma explicação. O geneticista disse pra mim... que oitenta, oitenta ou noventa por cento dessas crianças 
que nascem com má-formação tem uma explicação genética.  
Terapeuta: O que tu imagina? 
Camilla: Que todo o meu nervosismo... quando, depois que eu descobri que eu tava grávida... que eu 
nem, outra... eu já engravidei. Eu já tinha os três, já tava passando, já tinha passado toda aquela parte 
da Luísa doente! Perdendo as coisas, vendendo as coisas. Eu acho que tudo também, né? Influencia. Eu 
tenho também muita assim, eu fico pensando. Não que seja uma culpa. Mas eu fico pensando na minha 
cabeça. Claro, depois que passa não adianta, mas se eu tivesse feito o que a mãe disse pra mim quando 
eu me separei do Fernando já, né? Ela queria que eu ficasse ali. Com ela! Morando com ela... pensando 
se eu tivesse lá, se realmente ia acontecer isso, eu não ia ter o Jota, eu não ia tá me preocupando... ia tá 
bem. Não que tenha botado, que eu esteja botando uma culpa nele... mas... eu fico pensando. Nisso, 
nessas coisas. Que eu acho que esse problema que ele tem é um problema que eu tinha e sei lá! Alguma 
coisa que desencadeou essa... na hora da formação dele.  
Terapeuta: Os problemas que tu teve o que? De quando?  
Camilla: De antes, desde que eu me conheço por gente! Eu acho.  

 
Ao falar sobre as doenças dos filhos e sobre internações hospitalares, foram 

despertadas lembranças de infância em Camilla, que relatou que também fora uma criança 



doente e vulnerável. Também foram despertadas lembranças de cuidados recebidos, 

principalmente, por parte do pai e do avô. Camilla fez uma associação entre os cuidados que 

recebia quando pequena e os cuidados que os seus filhos recebem atualmente, mostrando-se 

ressentida por Jorge não ser com as crianças como o seu pai era com ela. O ressentimento 

parecia ser, na verdade, pois ela não gostaria de ter perdido esses cuidados, ou seja, em parte 

não gostaria de ter deixado de ser criança. Em seguida, falou de uma maneira idealizada do 

avô materno, que ele sim ‘adivinhava’ seus pensamentos e resolvia seus problemas e que tinha 

certeza de que, se ele estivesse vivo, nunca a deixaria chegar a esse grau de dificuldades que 

tem passado “Se meu vô tivesse vivo, ele me daria... não taria deixando eu passar a metade do que eu tô 

passando hoje... O meu vô quando eu chegava, eu não precisava abrir a boca, ele já sabia tudo o que tinha 

acontecido!... E já começava a falar. E já dava a explicação dele e a... resolução do problema”.  

Na décima terceira sessão (Camilla e Jota), ocorrida na semana seguinte, Jota tinha 

recém voltado do hospital, e parecia visivelmente mais desenvolvido tanto física, tônus e 

tamanho, quanto emocionalmente, mais esperto e atento. Essa evolução propiciou sentimentos 

de orgulho e esperança na mãe a respeito, além de expectativas maníacas de que este suprisse, 

inclusive, frustrações profissionais suas. Através dessas, Camilla acabou revelando um aspecto 

maníaco na sua personalidade que, ao invés de lhe permitir pensar no que era possível, a fazia 

viver no mundo dos sonhos. Enquanto contava suas expectativas de que o filho fosse 

engenheiro aeronáutico e trabalhasse na NASA, disse que era essa uma de suas vontades, além 

de ser médica, sendo que essa última existia até hoje e, agora mais como cardiologista 

pediátrica para ajudar o filho. Aproveitei a oportunidade para examinar melhor as pretensões 

de Camilla, mostrando o fato de que, pensar no ideal, prejudicava ver o real e, que talvez 

houvesse cursos que ela poderia fazer. Ela contou então, desvalorizadamente, sobre a mãe ter 

lhe oferecido arcar financeiramente com um curso técnico de enfermagem, mas que achava 

ruim porque aí ia demorar muito até cursar, acabar e só depois, fazer faculdade. Fui vendo 

com ela, se esperar o dia da faculdade, sem estudar e sem dinheiro, não ia tornar além de 

demorado, impossível a sua vontade e, que o técnico talvez fosse uma ponte para chegar lá, 

pois ela poderia até conseguir seu sustento e, assim, se organizar para um passo maior.  
Camilla: Eu queria... era fazer faculdade. Eu não quero fazer curso técnico. Pra mim, não vai adiantar 
muita coisa. Porque o curso técnico, ele diz... tu tem que ter superior! Não vai adiantar. Eu vou só 
perder dinheiro... 
Terapeuta: Tá. E será que não tá um pouco pensamento NASA?... Primeiro NASA e depois pensar em 
lugares que sejam terra? 

 



Para ilustrar com mais nitidez a forma de pensar de Camilla, mostrei na interação com 

Jota o que estava acontecendo na sua mente e o quanto isso também aparecia na sua relação 

com o filho. 
Terapeuta: Porque desse jeito que tu tá pensando... olha, querendo, querendo... [Nesse momento, Jota 
está tentando levantar e engatinhar para fora do colchão, falo com ele:] onde é que tu vai? Oh! O que tu 
fez com ele, oh! Aos poucos, ele vai indo... se a gente quisesse que ele saísse caminhando de uma vez e, 
se ele não pode fazer isso, a gente deixasse ele sentado parado, como talvez antes tu achava, ele 
também não conseguiria. Isso é um intermediário! Ele tá tentando fazer. É o que eu tô falando contigo 
da tua vida! Tu já imagina tudo... que tu quer fazer faculdade! Tá bem. É o teu sonho, tu quer fazer. 
Mas tu imagina, ou tu faz faculdade, ou tu não faz nada! Porque as outras coisas vai ser perda de 
tempo. Mas será que vai ser possível duma vez tu fazer faculdade agora, na situação que tu tá? Será que 
pensar numa coisa técnica ou menor... não é um degrau, vamos dizer assim, pra que com aquilo, com 
alguma formação... tu consiga um recurso pra tu pensar numa faculdade? Tu me entende o que eu tô te 
falando? É isso que o Jota tá fazendo. Oh! Se a gente não deixar ele um pouquinho fazendo isso, ele 
nunca vai conseguir caminhar! Daqui a pouco, a gente pode dar uma ajudadinha. Oh, Ele já tá 
vermelho! [Falo com ele:] <Quê que tu quer de ajuda?> [Me levanto e ajudo ele]. Porque senão ele 
desiste. Senão daqui a pouco, ele desiste, porque ele vê que não consegue, e a gente não ajuda... [Falo 
com ele:] <como é que é? Vamos te ajudar?> oh, eu só tô segurando, pra ver o quê ele quer. Oi! Isso 
que a gente tem que ajudar, oh. Explorar o potencial dele e explorar o teu. [Falo com ele:] <Da mamãe 
e o teu, né? Senão a mamãe acha que já tem que sair caminhando, depois de ter feito uma cirurgia. 
Depois de ter passado por coisas tão difíceis que ela tá passando, já tem que ir pra uma faculdade 
assim? Vai ser meio NASA, né? Meio... difícil demais...> quem sabe vamos passo por passo que nem tu 
diz. 

 
Depois disso, Camilla ficou referindo todas possibilidades de curso técnico que 

conhecia, horários, dias, especialidades, como se estivesse podendo abrir espaço até para 

pensar nas questões objetivas envolvidas num novo passo na sua vida, mesmo que não ideal. 

Em seguida, Jota conseguiu chegar onde queria e pegar o brinquedo, apontei sua conquista 

mais uma vez reforçando a importância de ir aos poucos, o que Camilla pareceu compreender, 

baixando um pouco sua expectativa. Assim, Camilla manifestou uma vontade de fazer 

palestras para mães que passem pela mesma situação que ela, ao que fiquei incentivando e a 

auxiliando a programar. 

Logo em seguida, Camilla contou que achava difícil essa questão de trocar 

experiências com outras mães, especialmente, porque as outras mães costumavam, com 

freqüência, ficar no hospital sublinhando o quanto seu filho era pior do que o das outras, como 

se fosse uma competição. Disse que apontou isso para as mães dizendo que elas tinham era 

que somar forças e não ficar em times separados. Primeiramente, apontei que, mais uma vez, 

estava mostrando sua capacidade de unir forças nessas situações, o que seria útil se resolvesse 

fazer palestras ou se envolver socialmente com isso. Depois, aproveitei para ver o seu lado 

‘vítima’, possivelmente projetado nas mães, pois este parecia fazer parte do jeito de Camilla 

em muitas situações.  
Terapeuta: Por que tu acha que essas pessoas ficam se lamentando e fazendo competição? Vamos 
pensar! Mas deve ter um ganho, né? Ser a pior do hospital parece bom...  



Camilla: É que todo mundo fica com pena deles... eu acho.  
Terapeuta: Ah! E qual o ganho de todo mundo ficar com pena? 
Camilla: Ah, sei lá! Sei lá de repente... tem várias coisas que eu penso. De repente quer comida, de 
repente quer dinheiro! [Risos] De repente quer... um monte de coisas! 
Terapeuta: Quer cuidado! 

 
Nesse contexto, ela trouxe que a crença de que seu tio tinha um problema no coração, 

fez com que todos o protegessem, prejudicando ele no sentido de enfrentar a vida. Que no fim, 

descobriram que ele nem tinha nenhuma doença. Disse ainda que, com Jota, não estava 

reproduzindo esse tratamento. Mais uma vez, reforcei o quanto ficar numa posição de vítima 

enfraquecia a pessoa e que, talvez, ela estivesse se dando conta que não queria mais isso nem 

para ela nem para o filho. 
Terapeuta: [Falo para ele:] <Como um coitadinho que não faz nada na vida! E a mamãe também.>  

 
Na décima quarta sessão (Camilla, Jota e Carmem), uma semana depois da última, o 

tema reorganização da identidade se mostrou bastante presente, pois, ao falar sobre a 

‘tentativa de suicídio’ de Camilla ocorrida há dois dias, diversas questões sobre a sua 

personalidade e maneira de reagir foram mostradas. Como por exemplo, o quanto ficava 

fragilizada psiquicamente com os obstáculos, demonstrando pouco espaço interno para dar 

conta das dificuldades sem se desestruturar “Daí foram lá cortaram a luz... eu fiquei nervosa, só! 

Porque... a recém eu tinha conseguido pagar uma conta de água. Daí já foram lá e já cortaram a luz. E eu não 

tinha dinheiro, né? De onde tirar e tal. Daí eu tomei uns remédios lá”. A reação de sua mãe diante do 

ocorrido foi um pouco surpreendente, pois ao invés de muito assustada, pareceu desconfiada 

se isso realmente tinha acontecido, sentimento este vivenciado por mim desde o telefonema, 

quando Camilla disse que não tinha ido ao médico, pois não tinha sentido grandes efeitos 

colaterais da medicação. Me perguntava se ela estava negando a fragilidade da filha ou estava 

apontando o aspecto fantasioso já percebido por mim em outras situações. Pensei que, de 

qualquer forma, mesmo que a tentativa fosse fantasiosa, era algo grave e decidi seguir 

mostrando isso, redimensionando a visão da mãe para ver mais fragilidade na filha e ajudá-la 

mais de perto naquele momento. 

 No decorrer da sessão, Camilla foi ao banheiro e Carmem pareceu fazer questão de 

ficar a sós comigo pra colocar algumas questões a respeito da apatia que percebia em Jorge, ao 

que redirecionei dizendo que tinha a parte de Camilla ao ter se casado com ele e que 

estávamos lidando com problemas certamente anteriores ao seu casamento. Em seguida, falou 

que a filha não entendia suas tentativas de ajudá-la e que lhe doía muito ver o rumo que tinha 

tomado. 



Carmem: Ela era uma boneca, tu não tem noção!... Toda magrinha, toda bonitinha, gostosinha... 
cobiçadíssima! Entendeu? Quer dizer, ela tinha... com todo o pique, com toda a vontade de fazer e não 
sei o que aconteceu!  

 
Depois disso, Carmem disse que conhecia bem sua filha e que tinha certeza de que a 

tentativa de suicídio não tinha acontecido de verdade. Fez um histórico de suas fantasias que, 

desde os seis anos na escola, foi chamada pela psicóloga para dizer que Camilla tinha 

inventado uma história trágica que não tinha nenhum sentido. Que na época se preocupou, mas 

a profissional lhe disse que devia ser coisas de crianças, que podia aguardar sem problemas 

maiores. Mas que mais tarde, isso seguiu e, que agora, vê a necessidade da filha em se tratar 

mesmo. Reforcei sua preocupação e disse que eu, como profissional, tinha certeza da 

indicação do tratamento e que, mesmo desconfiando também se Camilla havia ingerido aquela 

dose de remédios, a situação não me parecia menos grave por isso.  

O tema reorganização da identidade rondou a décima quinta sessão (Camilla, Jota, 

Carmem, Luisa e Matias) na semana posterior, através do meu discurso, de Carmem e de 

Camilla. Nesse dia, Carmem compareceu para conversar sobre as dificuldades emocionais da 

filha e sobre a necessidade de procurar avaliação psiquiátrica e tratamento sistemático e de 

oferecer apoio efetivo. Tentei, também, com a minha intervenção, mostrar para Camilla que 

ela precisava assumir o controle de sua vida e não deixá-la nas mãos de outras pessoas.  
Terapeuta: Eu estava pensando assim, Camilla. Isso que a Carmem está dizendo, ela está botando a tua 
vida pra ti! Não é o Jorge que não ajuda, não é a Fátima que não vem. É a tua vida! Isso é a tua vida. 
Por um lado, dá uma sensação de peso porque, enquanto a gente está esperando do Jorge, da Janice, da 
tua mãe, ou esperando que aconteça alguma coisa... até mesmo de mim, que vai resolver na terapia... 
quando a gente está esperando assim, por um lado alivia, porque a gente pensa: ‘Pô! Se alguma dessas 
pessoas fizer alguma coisa por mim, vai ser bom. Vai me ajudar’. Por outro lado, pesa... porque  se tu 
pensar, que tu é que tem que fazer alguma coisa pela tua vida e, então, ver quem é que pode te ajudar.  

 
Ainda na mesma intervenção, procurei mostrar que a mãe estava disponível para ajudá-

la a resgatar a sua vida e, assim, ir reorganizando a sua identidade. 
Terapeuta: Que aqui eu vejo uma pessoa que está aqui, se preocupando contigo. Como é que a tua mãe 
vai poder te ajudar? Concretamente. É uma coisa que vocês vão ter que conversar, mas ela está aqui, 
tentando te ajudar de alguma maneira. Pode até ser a maneira... menos do que tu gostaria ou diferente 
do que tu gostaria, mas está aqui. Então quando a gente pensa que é responsável pela vida da gente, é 
pesado, porque não tem de quem esperar, mas abre uma porta. Porque, se a gente espera que o outro 
mude e, se o outro não muda, a gente não vai mudar nunca nessa vida. Então a gente... tem que dar uma 
chance! Uma chance de tu fazer diferente. Eu vi que tu tem planos, que tu tem coisas que tu pensa. Que 
acho que tu pode conversar com a tua mãe. Que talvez, tu tem que começar a poder a ver que a tua vida 
tá assim, hoje. Como é que tu vai poder fazer, tu! Diferente. Sei que tu não sabe como é que tu vai fazer 
com as crianças, que tu não sabe bem onde deixar. Que tu não vai mudar o Jorge. Tu não vai mudar as 
pessoas que estão na tua volta, mas tu pode. 

 
O tema reorganização da identidade foi o eixo da décima sexta sessão (Camilla e 

Jota), ocorrida uma semana depois, pois Camilla pareceu estar mais organizada com seus 



pensamentos e sentimentos, conseguindo aceitar o apoio e as sugestões da mãe, bem como 

aproveitar a casa que ela estava oferecendo, mesmo sem ter tudo que Camilla gostaria. E 

também aceitando que, tão logo não teria o dinheiro para reformas, que seria preciso primeiro 

economizar (o dinheiro do aluguel, que não teria mais que dispor) para depois comprar o 

material “A gente vai ver o que dá para aproveitar daquela casa... de repente, a gente fica ali um tempo até 

conseguir se organizar, né? Ou se a gente tem que construir... daí como ela tinha dito já, fazer ali, né? 

Conjugado uma peça grande, depois uma outra peça, né? O problema é que não tem dinheiro agora”.  

 Camilla contou que estava se sentindo mais próxima de sua mãe, principalmente, 

depois dela ter comparecido às sessões. 
Camilla: Daí é bom ficar mais perto...  
Terapeuta: Por que tu acha então que ela tá te ajudando?... Desde quando? 
Camilla: Desde depois que ela veio aqui... ah, ela já tava um pouquinho antes... Mas... depois que ela 
veio aqui, tá melhor.  

 
  Procurei, então, mostrar para Camilla, metaforicamente, como ela estava percebendo e 

vivenciando a relação com sua mãe no momento e como era antes “Tu falasse uma coisa que eu 

fiquei pensando... tu dissestes que se tu não vende as tuas peças, elas não estragam. É uma coisa que tu pode 

guardar. Quando tu não estava podendo e não estava se entendendo com a tua mãe, vocês  precisaram vir um 

pouco aqui. Não estava conseguindo guardar o que a tua mãe estava te dando. Parece que o pouco que ela te 

dava, que tu sentia como sendo pouco, logo tu já sentia que não era nada. Como se não ficasse guardado 

aquilo”. 

 Aproveitei, então, para reforçar a necessidade dela seguir um tratamento mais 

sistemático, onde ela pudesse ter espaço de ver, com mais tempo e profundidade, os seus 

aspectos que estavam implicados nas relações. Agora ela já sabia que, caso ‘guardasse’ 

diferente o que recebia, seus sentimentos poderiam mudar. E ela logo associou realmente que 

não era só o Jorge, nem sua mãe, nem o Jota individualmente, apesar de tudo isso ser difícil e, 

às vezes, agravar o que já vinha sentindo, mas antes disso, existiam problemas dela que não 

estavam bem, e que precisavam ser tratados. 
Camilla: Eu acho... [Silêncio] Eu estou escutando. Porque é verdade tudo isso. Eu tinha vários 
problemas antes [Do Jorge] ... acho que teve o pai... a doença lá dele. Depois que o meu vô morreu, eu 
fiquei... deprimida. Que ele era... o meu pai, né? Eu achava... e me cuidava, me levava pro colégio... me 
buscava, se preocupava...Tinha treze anos quando o vô morreu (...). No outro ano, eu já comecei a 
rodar... eu fiquei três anos no primeiro ano, ... Daí quando eu fiz dezesseis... eu tava grávida do Ítalo, 
né? Terapeuta: Então a partir dali, tu vê que as coisas começaram a decaírem na tua vida. Era... 
entrando na adolescência também, né? Tudo junto. Mas tu vê que foi muito antes do Jorge. Então eu 
acho que há muito tempo, tu precisa de um tratamento. Pra tu compreender tudo o que se passou 
contigo. E pra tu refazer mais a tua vida. Como tu já começou agora. Te aproximando um pouco mais 
com a tua família... tu tá também contando com algumas pessoas pra ajudar a cuidar dos teus filhos. 
Que tu não tava podendo (...). 

 Terapeuta: Então, Camilla, aqui eu te dei suporte por um tempo. O objetivo era te ajudar com o Jota. A 
gente falou um pouco disso, eu acho que até não sempre, porque tinham tantas coisas! Mas acho que 
agora chegou o momento que tu precisa de um atendimento pra ti! Tu tem vontade? 



[Camilla, em silêncio, faz que sim com a cabeça] 
Terapeuta: Então eu acho que nós temos que falar sobre o tratamento aqui. Fazer um fechamento para 
que tu possas seguir o teu tratamento. 

 
 Busquei, junto com Camilla, fazer um apanhado sobre o que tinha sido bom ou ruim 

durante o tratamento a fim de Camilla poder integrar o que tinha sido vivenciado na relação 

terapêutica. Camilla conseguiu fazer uma síntese das mudanças que conseguiu obter com o 

auxílio da terapeuta, demonstrando reorganização da identidade. 
Camilla: Me ajudou em várias coisas! Achei que eu mudei o jeito de eu ver as coisas na minha volta, 
que eu não via nada. Que nem a senhora falou que eu ficava num caracol dentro de uma conchinha. 
Não via as coisas que aconteciam na minha volta... como a família quanto às pessoas que me ajudaram 
nesse tempo que eu tive vindo aqui... várias pessoas me ajudaram, pessoas que sempre estavam ali, mas 
eu nunca tinha visto... a Rosane, que é uma ex-vizinha do Jorge, comprou um remédio pro João Otávio 
e deu.... a minha vó também que sempre ajudou, mas eu levava: ah! É difícil, tão pouquinho! Eu não 
dava bola, né? Comecei a ver mais. O meu pai apareceu e deu fralda pro João Otávio... um pacote 
enorme! Coisa que ele sempre fazia, mas eu não dava bola. Comecei a ver melhor isso. A minha mãe... 
está me ajudando mais também. Porque eu acho que ela sempre esteve ali, né? Mas... eu achava que era 
pouco o que ela fazia. Agora eu vi que não, que não é... que eu mudando o jeito de eu ver as coisas, as 
coisas vão mudar!... Só evoluí com isso. A senhora falava que eu sou isolada das outras pessoas... eu 
não conseguia ver a luz no fim do túnel, achava que tudo tinha problema... não pensava numa solução... 
e aí, deu acabou! Não, não tem solução, deu! Acabou! E agora, não. Eu tô sabendo mais correr, me 
virar, graças aqui, né? Que a senhora me ajudou a ver as coisas... né? Agora eu sei mais, procurar uma 
solução... pras coisas que eu tenho que fazer... 

  
 Ao final da sessão, expliquei para Camilla como ela deveria fazer para conseguir 

marcar um tratamento para si, dando o encaminhamento necessário. Isso demonstrou que eu 

estava preocupada em cuidar de Camilla e não abandoná-la. 
Terapeuta: Cuidando das tuas feridas. Isso nós tentamos fazer um pouco aqui e tu tem que seguir. Abrir, 
fechar... cuidar. Tratar, limpar. A gente só deu um início. Um empurrão de início. Eu vou te dar o 
telefone e é o seguinte... então, na outra semana, a gente marca de se encontrar pra se despedir! Porque 
aí tu já vai ter ligado, né? Tu já vai me contar como é que foi. Se tu ligou, se tu marcou. Daí tu traz o 
Jota também pra se despedir.  

 
 Camilla reagiu ao meu cuidado fazendo uma associação com uma boa lembrança de 

carinho da sua infância, qual seja, a avó fazendo bonecas para ela. 
Terapeuta: Te lembrou de alguma coisa da tua vó? 
Camilla: É. Ela fazia vestidinho a máquina, ela costurava. E aí quando sobrava retalho, ela fazia 
bonequinha pra mim. 
Terapeuta: Por que será que tu te lembrou de uma coisa assim, que tu ganhava? E que gostava tanto?  
Camilla: É, eu lembro da minha infância. Ficava brincando lá na vó. Tinha um degrau na porta do 
banheiro... daí eu sentava ali... brincava com a minha bonequinha...  
Terapeuta: Nós estamos falando daqui, do tratamento... em se despedir. E tu te lembrou de um momento 
da tua infância que tu gostava. Acho que tu tá falando de nós! De coisas daqui que tu vai levar, que tu 
vai sentir saudades. Como tu sente lá. Da tua vó, das bonequinhas da tua vó! É tão importante que tu 
possa dizer as coisas que te passam na tua cabeça, isso é que é se tratar. Não é só ouvir! Porque... isso 
é que me dá a idéia do quê que tu tá sentindo. Quando tu diz que não é nada, tu visse que não é verdade. 
Pode não ser daquele assunto, mas tá passando outra coisa que tem a ver com aquilo... 
 
Depois de três semanas, aconteceu a décima sétima e última sessão (Camilla e Jota), 

como já dito anteriormente, em razão da filha Ana Paula estar hospitalizada e do possível 



desejo de Camilla em postergar nossa separação. O tema reorganização da identidade, apesar 

de não ter aparecido muitas vezes, quando se fez presente, foi bastante significativo, na 

medida em que traduziu importantes mudanças no jeito de Camilla lidar com algumas 

situações. A primeira delas tem a ver com a relação com a sua mãe, mas mais especificamente, 

com a maneira dela reagir às dificuldades. Antes costumava silenciar e não pedir ajuda, 

esperando que as pessoas adivinhassem o que precisava e queria. Agora, com menos ilusões 

de ser atendida magicamente, pôde verbalizar seu desejo em morar perto da mãe, em ter 

emprestada uma casa e, ainda, não desvalorizar a ajuda, mesmo tendo sido esta explicitada. 

Camilla demonstrou reconhecer que isso tinha mudado no seu jeito. 
Terapeuta: E esse sobrado, ela tinha pensado em não te ceder antes? Ou o que era? 
Camilla: Não. Eu nunca tinha falado pra ela... eu falei... aí quando eu falei, ela falou naquela casa.  
Terapeuta: Depois que tu começou a abrir a boca, né?  
Camilla: É... é eu... agora tô lá... e agora não tem mais o aluguel.  

 
 Camilla contou como tinha sido o contato com a clínica para continuar o tratamento. 

Ela se mostrou capaz de confiar e pedir ajuda a outros profissionais, o que possivelmente tem 

a ver com o ganho recém descrito acima de conseguir contar mais concretamente com a ajuda 

do outro.  
Terapeuta: Me conta do tratamento, Camilla. Como é que tá lá? O que aconteceu? 
Camilla: Só fui uma vez, mas eles não... é bem legal, lá.... essa doutora que me atendeu lá, né? Bem... 
uma senhora bem legal. 
Terapeuta: Por que tu achou legal? 
Camilla: Não sei. Bem preocupada, conversou direitinho lá... assim, o doutor Prado também conversou 
comigo... 

 
 Ela estava mais quieta nessa sessão. Depois de perguntar a razão do seu silêncio 

algumas vezes, ela acabou me dizendo que estava pensando em tudo que tinha que fazer, ao 

que decodifiquei, que era o seu ‘tocar a sua vida adiante’. Aos poucos, fomos entendendo que 

havia, concomitantemente, uma tristeza pela nossa separação, uma revivência de desamparo e 

medo de como será o futuro – tudo isso aparecia no silêncio e na tensão de Camilla. Jota, por 

outro lado, adormeceu profundamente, como se revelasse o relaxamento e a entrega que ela, 

Camilla, não estava podendo sentir. A mãe ficou nervosa com isso, dizendo que ele não 

poderia dormir, que ela não poderia carregar ele daquela maneira. Mostrei que o relaxamento 

dele a estava assustando, estimulando que falássemos ainda mais sobre nós duas. Aos poucos, 

Camilla conseguiu dizer que estava difícil, me agradeceu e deixou vir a emoção. Chorou 

bastante e me deu um forte abraço. 
Terapeuta: Mais quieta? O que tu pensando? 
Camilla: Pensando nas coisas... nas coisas que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois... ver o negócio 
dele, ver se eu consigo dinheiro pra comprar a coisa dele. Essas coisas. Eu fico pensando só. Mas as 
coisas da casa, eu tenho que chegar, tenho que lavar roupa... tenho que arrumar a casa... 



Terapeuta: Bom, pensar coisas de tocar a vida, então?...  
Camilla: Só evolução, né? Tudo evolução... (...) 
Terapeuta: Mas eu acho que tu mais pensativa, que a gente passou um tempo sem se ver, né? Esse 
tempo, então também a gente vinha num ritmo, passou a se ver e dar uma esfriada. Mas eu acho que 
hoje também não tá sendo um dia fácil... quanta coisa a gente passou aqui, e hoje a gente vai se dar 
tchau! Tu tá muito quieta! Tô pensando se também não tem a ver com isso? Com é que são as 
despedidas pra ti? 
Camilla: Eu não gosto mesmo... agora... eu tô calada. 
Terapeuta: Tu não gosta de se despedir? Tu pensou que hoje a gente ia se despedir, mesmo um com um 
até logo? É uma despedida. Chegasse a pensar nisso? Quando?... 
Camilla: Vinha pensando... depois quando o Jota tiver bem grande, nós vamos procurar a doutora pra 
mostrar pra ela, que o Jota ficou bom de verdade! Né?  
Terapeuta: É. Quer dizer... até logo, né? Que a gente pode se encontrar um dia. E tu quer mostrar como 
a gente trabalhou, que ajudou. Não é uma despedida, Camilla, definitiva... mas essas coisas... na vida 
assim, são necessárias pra crescer, né?...  Mas são difíceis... tu falou que gostou lá, da pessoa que ia te 
atender... (...) 
Camilla: Eu só acho que ela é legal... e tava preocupada, agora vamos ver como é que vai ser o andar 
da carruagem... daqui pra frente.  
Terapeuta: Ainda tem muito pra ver. Se tu vai gostar?... Ou seja, mesmo que tu já esteja com outro 
atendimento aí pra iniciar, um até logo, um tchau aqui, uma despedida, uma parte tu ainda tá 
desamparada.  
Camilla: Jota! Olha lá! Ele vai dormir... depois eu tenho que levar ele deitado no meu colo. Ele só pode 
dormir no ônibus.  
Terapeuta: <Tá só pensando na hora de ir, essa tua mãe! Né?...> 
Camilla: Jota! [Risos] <Só porque o palhaço foi dormir, tu vai dormir também?> 
Terapeuta: Não, porque ele tá relaxando... enquanto nós estamos falando disso, ele tá relaxando. <Né? 
Mas a tua mãe tá nervosa...> 
Camilla: Acordou cedo hoje... era pra estar no primeiro sono a recém!  
Terapeuta: Tá relaxando... acho que tu não pensa muito nessas coisas assim. Nessa parte que tá... sendo 
difícil de encarar. (...) Teu silêncio tá me dizendo que é... que é pesado, é difícil!... Mas que tu vai me 
levar... espero que tu possa me levar dentro de ti, também. As coisas que nós passamos aqui. Assim 
como vocês dentro de mim vão ficar!... O quê que tu tá pensando? 
Camilla: Não. Tô pensando... coisas daqui... 
[Jota dorme profundamente]. 
Terapeuta: Ãh? O que? 
Camilla: Ah, coisas... que aconteceram aqui... 
Terapeuta: Me fala! Quero saber!...  
[Camilla só olha para baixo]. 
Camilla: Não posso... 
Terapeuta: Por quê? 
Camilla: Não, porque... eu não consigo... 
Terapeuta: Não consegue em que sentido, porque tu vai chorar? E o que tem? Eu tô vendo, tu tá louca 
pra chorar! Por que tu tem que engolir essa lágrima? É um choro de emoção! De sentimento. Isso é 
poder contar com alguém... tu ainda guarda muita coisa pra ti, mas um pouco tu dividiu comigo, 
Camilla... um tempo da tua vida...  
[Camilla chora, limpa as lágrimas]. 
Terapeuta: Tu empurra, né? É? Empurra a lágrima, né? Tem medo de não parar? Hein? (...) Quer me 
dizer mais alguma coisa? Olha pra mim!  
Camilla: Não... agradecer... pelo que a senhora fez por mim... pelos... pelo Jota, pelo Matias... 
Terapeuta: Tu merece, Camilla. E merece muito mais! Acredita nisso. Que tu merece mais. Mais e mais 
da vida...   
[Levanta-se e nos abraçamos]. 

 
 Sobre o tema reorganização da identidade, foi possível observar, no encontro de 

avaliação pós-psicoterapia (Camilla e Jota), realizado duas semanas após a última sessão, que 

ela, apesar de ainda ter dificuldades de relacionamento com a sua família, estava mais feliz, o 



que permitiu que ela se aproximasse afetivamente dos filhos e do marido “Bom, agora eu tô mais 

feliz, né? Por causa dele, que ele tá bem (...) eu não sei se eu que não via ou ele não tava mesmo, se 

desenvolvendo bem. Eu sei que hoje eu tô bem feliz, né? A minha família melhorou... uns problemas que eu tinha 

lá... também. Com o meu marido, né?” Mesmo assim, ela mostrou que ainda se sentia culpada por 

não poder prover todas as necessidades dos filhos “Porque eu tenho cinco [Filhos]... e é bem difícil 

conciliar todos eles... eles precisam... o mais difícil é não poder dar as coisas assim...”  
Em relação aos seus pais, Camilla mostrou que percebia as ‘falhas’ deles e que as 

mágoas anteriores não tinham como ser apagadas, porém pareceu mais resignada com o jeito 

de ser de cada um. Disse sobre a mãe: “Eu acho ela muito... ela se preocupa, mas parece... nem parece! 

Que é só quando tem alguém olhando! Ela não parece se preocupar. Ela parece mais... querendo invadir a 

minha vida do que preocupada, entendeu?” E sobre o pai “Fazia um monte de besteira, né? Podia vim... 

chocolatinho e coisa, mas não adianta, né? Não existe uma borracha ainda, né? Pra apagar as palavras e... 

para as coisas que tu fez e falou... não adianta. Por mais que tu faça... e peça desculpas, o problema é que aquilo 

vai ficar sempre marcado, né?” 
 

Síntese do tema reorganização da identidade 

Desde os primeiros encontros, pareceram claro os sentimentos de baixa auto-estima de 

Camilla, além de uma auto-imagem associada à incompetência materna. Camilla aparentou 

dificuldades no exercício do papel materno, priorizando suprir suas carências afetivas a cuidar 

dos filhos; parecia mais ligada ao papel de filha do que de mãe. Talvez, essa transição ficasse 

ainda mais difícil com a malformação de Jota, na medida em que ele impunha uma realidade 

cheia de dificuldades e perdas. Ademais, seus modelos primários não eram sentidos como 

positivos para serem repetidos com seus filhos. Aos poucos, transferencialmente a vivência de 

suporte, talvez, tenha possibilitado a ela um sentimento de autovalorização podendo, inclusive, 

se sentir mais capaz de atrair mais olhares externos para si e/ou, também, reconhecer e 

enxergar mais estes olhares. Diante desta ligação mais sólida comigo, pareceu ter sentido 

confiança para, inclusive, revelar as perdas sentidas com a maternidade. Junto com a exigência 

de exercer o papel de mãe, ela teve que abandonar muitos dos seus sonhos e a malformação de 

Jota parece que só intensificava ainda mais essa conotação depressiva que já existia em torno 

da maternidade. 

Camilla, durante a psicoterapia, conseguiu resgatar algumas vivências positivas, 

cuidado por parte de seus pais e, não coincidentemente, pareceu transitar melhor no exercício 

do seu papel materno. Além disso, conseguiu expressar uma idéia antiga de corpo ‘vulnerável’ 

e ‘estragado’ e até acessar uma crença de culpa na ocorrência da malformação de Jota. Este 



diagnóstico talvez tenha vindo a intensificar e/ou confirmar, na mente de Camilla, uma prévia 

noção sua de desvalor e defeito. Ao final da psicoterapia, parcialmente ‘reconciliada’ com 

seus objetos primários, parecia se ver mais fortalecida, apesar de não ausente de 

ressentimentos. O papel materno pareceu mais exercido, demonstrando que a transição para a 

maternidade estava, paulatinamente, se tornando mais possível. 

Em suma, o tema reorganização da identidade, ao longo da psicoterapia, esteve 

associado a uma aparente melhora na auto-estima de Camilla, tanto em relação a si mesma 

como com sua maternidade, se vendo como mais competente. As exigências severas ficaram 

mais atenuadas, dando chance a ela de se arriscar mais, como pensar numa atividade 

profissional e em formas mais ativas de ajudar Jota. Parece ter conseguido, mesmo que em 

parte, abrir mão das gratificações mais infantis, galgando objetivos profissionais e pessoais, de 

acordo com os seus limites e responsabilidades. E, por isso, com menos necessidade de obter 

tantos ganhos secundários. Porém, acredito que se pode pensar em um movimento de mudança 

que estava se iniciando, ou seja, pela complexidade psíquica e pelo continuo impacto da 

própria malformação do filho, espera-se que estas mudanças continuem oscilando bastante 

prognosticamente. É importante observar a diferença entre os escores do Inventário Beck de 

Depressão do início do tratamento (31 pontos) indicando depressão moderada e o do final (11 

pontos), quase sete meses depois, indicando ausência de depressão. Embora esse não seja um 

dado determinante de um bom prognóstico, não deixa de ser significativo para pensar que 

algumas características mais depressivas podem ter sido atenuadas. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 

 

DISCUSSÃO GERAL 

 

O presente estudo revelou o sofrimento vivenciado por Camilla diante do contexto de 

malformação de seu filho Jota, e o quanto este pôde afetar e, até agravar os conflitos 

intrapsíquicos e inter-relacionais já existentes. Ao longo do processo psicoterápico descrito no 

Capítulo III, ficou evidente a complexidade e intensidade dos sentimentos envolvendo esta 

família, em particular com Camilla, que apresentou constante sensação de ameaça de perda e 

morte imposta pela malformação, muita fragilidade psíquica para enfrentar essas dificuldades, 

intolerância diante da dependência e necessidades do filho, além da solidão e desamparo 

sentidos em relação à sua matriz de apoio. A literatura corrobora estes achados, enfatizando, 

também, o sofrimento e a amplitude do impacto do diagnóstico de malformação sobre os 

diversos âmbitos da vida da mãe e da família. Enfim, foram muitas as dificuldades enfrentadas 

por ela, e, por que não dizer também por mim ao escutá-la ao longo de quase sete meses em 

psicoterapia, num contexto de vida e morte bastante angustiante para todos os interlocutores. 

Como foi visto no Capítulo III, a descrição do atendimento realizado revelou pelo 

menos em parte a complexidade e dinamicidade do processo psicoterápido. Neste contexto, 

são muitas as possibilidades de “olhares” para se compreender o material derivado de um 

atendimento. A proposta de analisar os dados com base nos quatro temas da constelação da 

maternidade se constitui em apenas um dos jeitos possíveis para se compreender os fenômenos 

e sua evolução ao longo da psicoterapia. Neste capítulo, mantenho a mesma estrutura do 

anterior, mas aqui relacionando os conteúdos à literatura. Assim, discute-se aqui cada um dos 

temas descritos à luz da literatura, bem como se busca fazer a integração destes temas, já que 

eles apenas didaticamente existem separadamente. Na verdade, ao longo do atendimento foi 

possível perceber que mudanças em um tema tinham obviamente impacto em um ou mais dos 

outros temas. Além disso, neste capítulo, busca-se avançar as análises já descritas, agrupando 

os encontros e sessões por fases, divididas com base nas principais mudanças percebidas nas 

verbalizações e na interação mãe-bebê, sendo que para cada tema, as fases envolveram um 

diferente conjunto de encontros, com será visto a seguir. Dessa maneira, pretendeu-se 

evidenciar com mais clareza o movimento psíquico ocorrido nas representações maternas nos 

principais momentos do atendimento. 

 



4.1. Maternidade na gestação 

A impressão que tive de Camilla, de carência e necessidade de acolhimento, já desde o 

telefone quando marcamos nosso primeiro encontro, pode ser entendida com base no seu forte 

sentimento de abandono e desestrutura evidenciada ao longo da psicoterapia relatada no 

capítulo anterior. Este sentimento lhe acompanhava, conforme seus relatos, desde a infância, 

quando, embora tivesse razoáveis condições financeiras, com acesso a bons recursos 

educacionais e de saúde, emocionalmente, se via perdida e sozinha. Cercada por um ambiente 

de violência e inconstância, decorrentes do envolvimento de seu pai com jogos de azar e 

alcoolismo, e da percepção de uma mãe frágil que não se impunha para lhe proporcionar um 

ambiente mais tranqüilo, Camilla procurava claramente nos relacionamentos amorosos essa 

estrutura psíquica que não sentia ter em casa e nem internamente.  

Já do primeiro companheiro, engravidou bem moça, com 16 anos, e foi morar com ele. 

Disse, inclusive, que não teve vivências de muitas paqueras e namoricos anteriores. Ou seja, 

parecia buscar, ansiosamente, um vínculo mais duradouro e de compromisso, que lhe 

proporcionasse a estabilidade emocional que precisava. Depois, no seu novo relacionamento, 

com Jorge, não foi nada diferente. Além de duas semanas ser um tempo extremamente rápido 

para a decisão de morarem juntos, ela evidenciou claramente o significado que ele tinha para 

ela: ter uma boa profissão, ser mais velho e ter uma vida financeira estável, o que representava 

uma possibilidade de ter uma estrutura e um cuidado mais seguro. No entanto, não foi assim 

que aconteceu, nem no primeiro nem no segundo relacionamento, na medida em que as 

decisões de ter filhos, de adquirir ou vender bens, etc. não eram pensadas e realizadas de 

maneira ponderada. Assim, embora com 22 anos, ela já estava com cinco filhos, muitas perdas 

financeiras e continuamente numa situação emocional falha e de desamparo.  

A partir do conceito psicanalítico de compulsão à repetição26 (Freud, 1920/1969; 

Laplanche & Pontalis, 1992), pode-se pensar que, apesar dela buscar vínculos que lhe 

proporcionassem um ambiente diferente do seu familiar original, acabava por transformar 

novamente isso numa situação caótica e desestruturante. Desta maneira, é possível supor que 

Camilla casou e teve filhos não como um reflexo de amadurecimento emocional, mas, pelo 

contrário, como uma busca de vínculos de cuidado e proteção, por um lado, e, por outro, 

inconsciente, de manter o caos infantil onde nasceu e cresceu. Ou seja, repetiu a vivência de 

                                                 
26 Processo inconsciente que impele a pessoa se colocar em situações penosas repetindo experiências antigas, 
porém que lhe parecem muito atuais. Estas ao mesmo tempo em que causam desprazer, pois retratam situações de 
sofrimento, também geram prazer pelo retorno do reprimido.   



relacionamentos caóticos quem sabe com a esperança de um desfecho diferente de sua 

história, o que inevitavelmente não ocorreu, já que não eram ‘escolhas’, e sim compulsões. 

Já o ato de desejar um filho e engravidar pode ter origens numa mescla de razões 

conscientes e inconscientes, tais como: garantir a própria continuidade, necessidade de fundir-

se com outro ser, o desejo de espelhar-se em alguém – se autoduplicar, restaurar vínculos já 

comprometidos, aprofundar a relação do casal, competir com irmãos e com os próprios pais, 

agradar o pai ou a mãe, realizar ideais perdidos, e preencher vazios do casal (Brazelton & 

Cramer, 1992; Maldonado, 1997). No caso de Camilla, talvez se tratasse de um desejo de ser 

preenchida e de ganhar status de grávida, mãe, como um lugar de evidência que merecesse 

olhares e cuidado. É como se, através dos filhos, ela bebê procurasse receber a atenção e o 

amparo que tanto lhe faltava psiquicamente. Porém, na medida em que eles nasciam e ela se 

deparava com a necessidade de ser mãe, cuidar, proteger ativamente, passava a novamente 

engravidar.   

Essa ausência interna de um objeto cuidador e a busca por um olhar atento e de amparo 

aparecia quase todo o tempo no discurso e no comportamento de Camilla. Constantemente, 

verbalizava que se sentia sozinha, que não tinha ninguém com quem contar, que estava se 

sentindo mal fisicamente e não sabia como proceder. E suas atitudes, da mesma forma, 

revelavam esse aspecto: gravidezes consecutivas, doenças e sintomas físicos pessoais que 

recebiam negligência de cuidados, etc. Uma situação vivida durante o tratamento bastante 

ilustrativa diz respeito à dificuldade dela em aceitar que seus pais não pagariam mais o seu 

convênio de saúde, e que teria que depender exclusivamente do SUS. Era como ‘desistir’ de 

ter o olhar dos pais, e admitir que cresceu e que teria que lutar por si mesma. Um crescimento 

ainda impossível para Camilla, um ‘parto prematuro’ que parecia que a levaria a uma espécie 

de óbito psíquico. Assim, o risco de infarto que essa situação impunha a Jota, que estava com 

o cateterismo bastante atrasado em razão dessa postura da mãe, talvez refletisse a ameaça à 

sobrevivência psíquica dela em se ver mais adulta e mãe do que menina dependente dos pais 

ideais. Era dolorido, para Camilla, enxergar que seus pais não eram como ela gostaria e 

precisava. Seu objeto cuidador interno não tinha sido bem constituído, estando ainda ligado ao 

cuidado dos genitores, o que parecia impedi-la de proteger seu filho.  

No que diz respeito ainda a esta postura passiva da mãe sobre os cuidados do filho, 

pode-se pensar também num aspecto relacionado à indiscriminação. Camilla aparentava 

dificuldades em discriminar o que era urgente do que não exigia tanta preocupação, o que 

cabia a seus pais ou a ela mesma, o que era ser mãe e ser filha. Assim, era algo complicado 



para ela ponderar a urgência, por exemplo, do cateterismo em relação a outras coisas. Essa 

confusão foi apontada por Camilla na maneira de seus pais viverem, tanto em relação à 

situação conjugal que, apesar de se dizerem separados, compartilhavam questões importantes 

da vida, como à condição financeira, que ostentavam um padrão que não conseguiam arcar 

objetivamente. Não parecia haver, portanto, clareza, logicidade e discriminação no 

pensamento e no comportamento dessa família, o que prejudicava, inclusive, a avaliação da 

mãe diante de prioridades e decisões da sua vida e também de Jota. 

Foi, possivelmente também, com base nessas dificuldades, que Camilla engravidou, 

pois não conseguia organizar o controle contraceptivo, nem enfrentar, de forma geral, os 

obstáculos pelos quais passava com sua família. Pode-se dizer que a base estrutural sendo 

falha, o que veio para ser construído depois não contava com satisfatória solidez. Assim, foi 

também a gravidez de Jota: não planejada, vinda em um momento de importantes problemas 

de saúde e financeiros; além de, obviamente, contar com um comprometido espaço mental 

para a maternidade. Se por si só esta gravidez já era difícil, o fato de ser gemelar somada a 

presença de malformação, deixou a situação muito complexa e confusa.  

A literatura assinala que uma gravidez, por si só, já é um período complexo na vida da 

mulher, de muitas transformações de diferentes ordens, e com uma série de exigências físicas 

e emocionais. Por isso, acaba se fazendo necessária uma reformulação da identidade e das 

relações em geral, o que pode gerar conflitos e desgaste psíquico (Szejer & Stewart, 1997). O 

bebê também envolve expectativas e representações conscientes e inconscientes, as quais têm 

relação com a história da mãe e do pai, desde o seu período da infância (Schorn, 2002). Assim, 

pelo fato da gravidez contar com todas estas profundas representações e acarretar tantas 

transformações, é um momento que, mesmo sem quaisquer intercorrências com a mãe e com o 

bebê, pode ser bastante conturbado (Raphael-Leff, 1997; Szejer & Stewart, 1997). Numa 

situação com complicadores reais, como por exemplo no caso de malformação, as dificuldades 

são intensificadas (Santos, 2005). Camilla é um exemplo claro de multiplicação de 

complicadores. Além das suas próprias questões pessoais, que já não dispunham de um espaço 

maduro para a maternidade, ela teve que enfrentar dificuldades de saúde pessoal e com outros 

filhos, problemas financeiros, uma gestação gemelar e, ainda, uma malformação cardíaca 

grave. Ademais, o apoio recebido não parecia satisfatório para tudo que precisava dar conta. 

Stern (1997) salienta que o apoio conjugal e/ou familiar é essencial para a gestante conseguir 

estabelecer uma relação de mais qualidade com a gravidez e com o bebê. 



Desta forma, a reação de Camilla, ao saber da gestação, não poderia ser outra senão a 

descrita por ela, de “choque e desespero”. Ela sentia que não tinha recursos internos e nem 

externos para enfrentar aquele momento. E, por isso, por mais que estivesse parcialmente em 

contato com a gestação e com os bebês, havia uma parte sua que parecia desligada, longe de 

tudo isso. Esse aspecto pôde ser ilustrado com algumas verbalizações referentes à gestação, 

nas quais Camilla demonstrou não se preocupar em buscar um pré-natal adequado. Por isso, 

tomou conhecimento do diagnóstico de malformação de Jota somente no final da gravidez, 

quando realizou uma ecografia mais detalhada. Mesmo sabendo do risco de uma gravidez 

gemelar e, por isso, dos procedimentos pré-natais que precisava realizar, não procurou o 

hospital, pois não queria ser internada já que era época de seu aniversário e Natal. Assim, só 

foi percebendo a gravidade da situação depois do nascimento dos bebês, pois além de ter sido 

parto prematuro de 32 semanas, viu que Jota estava muito fraquinho e já precisando de vários 

aparelhos. Realmente, parece que a maternidade não era prioritária, os bebês estavam em 

segundo plano e ela em primeiro. Camilla estava mais para filha do que mãe, preocupando-se 

mais consigo mesma do que com os filhos.  

Uma das tarefas da maternidade é conseguir elaborar algumas perdas importantes 

(Szejer & Stewart, 1997; Rubin, 1975). Como deixar de ser só filha e passar a ser também 

mãe. Para tanto, são necessárias importantes reestruturações na identidade e a aceitação da 

perda de uma posição mais infantil e passiva. Para Camilla, talvez essa perda tenha sido mais 

difícil de aceitar devido à natureza frágil de sua relação com seus primeiros objetos. Ela ainda 

estava esperando ser cuidada, receber a atenção que não sentiu ter tido até então. Tudo indica 

que os filhos eram, inclusive, um recurso inconscientemente usado para isso. Assim, não se 

está afirmando que ela não amasse os filhos, mas que o amor de Camilla era carregado de 

características mais infantis.  

Em um contexto de malformação, ainda é mais exigido da mãe que ela abra mão de si 

mesma para atender o filho, uma vez que, além de precisar abrir mão do bebê imaginário, o 

bebê real envolve uma série de cuidados especiais, além do doloroso reconhecimento de seus 

limites como mulher e mãe. Kroeff et al. (2000) chamam atenção que a mãe se vê abalada 

tanto na auto-estima, sentindo-se inferiorizada, como também na auto-imagem, se vendo 

estranha em relação ao que pensava de si. Se o bebê é visto pela mãe como uma extensão de si 

mesma (Ramona-Thieme, 1995; Santos, 2005; Schorn, 2002), ao ‘produzir’ um bebê com 

problemas, passa a questionar sua competência e perfeição, acreditando que ela também tem 

‘defeitos’. Santos (2005) acrescenta que uma situação de malformação pode também vir a 



comprovar e/ou ativar algumas falhas já reconhecidas pela mãe em si própria e na sua vida. 

No caso de Camilla, quando falava sobre o nome do filho, contou que o tinha escolhido por 

ser igual ao de seu próprio pai, como uma homenagem por ele ter parado de beber. Porém, 

segundo ela, ele voltou ao vício pouco tempo depois. Isso, somado à malformação, a fez 

pensar que Jota era o resultado de tudo de ruim que ela tinha vivido. Que tinha passado para 

ele tudo de dor que tinha dentro de si. Assim, é como se o bebê revelasse o ‘estragado’ de 

dentro dela, as falhas, os problemas e o sofrimento. 

Podemos, ainda, enfatizar que a especificidade da malformação cardíaca se presta bem 

a esta fantasia de Camilla, uma vez que o ‘estrago’ é interno, além do coração ter, 

simbolicamente, relação direta com os sentimentos (Ruschel, 1994). Ele é, segundo a autora, 

sentido na nossa cultura, como o órgão da vida, das emoções. Como recém dito, para Camilla, 

era como se a malformação de Jota significasse o que de pior ela tinha, e que isso era herança 

do fracasso de seu pai. Seus ‘corações estragados’ estavam, na fantasia da mãe, ligados há três 

gerações: no pai, o fracasso de não conseguir parar de beber, nela por ter tantos problemas e 

no Jota com a concretude de tudo isso no seu corpo. 

Nesse sentido, Cramer e Palácio-Espasa (1993), ao discorrerem sobre as representações 

da mãe em relação ao bebê, afirmam que, em alguns casos, estas podem estar contaminadas de 

elementos parasitas, provenientes de projeções internas da mãe que vão minar a visão dela 

acerca do bebê e, por conseguinte, possivelmente, prejudicar a formação da sua identidade. 

Para os autores, a psicoterapia vem, também, para fazer esta descontaminação, livrando o bebê 

desta concepção patologizante e permitindo maior espaço para uma constituição psíquica 

saudável. 

 

4.2.Temas da constelação da maternidade 

4.2.1.Vida e Crescimento  

Com relação ao primeiro tema, vida e crescimento, a primeira fase foi marcada do 

primeiro encontro de avaliação até a segunda sessão de psicoterapia. Durante esta fase, a visão 

materna sobre o bebê foi percebida como bastante parcial. Ou seja, Jota foi visto 

predominantemente sob um olhar de idealização, tendo inclusive normalizada a sua restrição 

de crescimento, além de ser supervalorizado quando comparado à irmã gêmea que não 

apresentava malformação. Pode-se pensar numa necessidade da mãe de compensar a 

malformação, promovendo o filho a potenciais maiores que pudessem amenizar os limites 



inerentes à sua condição de saúde. No entanto, apesar de poder ser considerada uma espécie de 

negação, e até do uso de uma formação reativa, acredita-se que era um movimento necessário 

para que ela pudesse ver potenciais de crescimento no filho e assim investi-lo de afeto e 

esperança. 

É bastante comum, nestes casos de malformação, que haja uma suspensão dos 

sentimentos amorosos das mães com os filhos, pelo medo da perda (Heidrich & Cranley, 

1989; Raphael-Leff, 1997; Roelofsen et al., 1993). Assim, por defesa, elas tendem a anestesiar 

seus afetos até ter mais certeza da sobrevida e evolução dos filhos. Pensando assim, Camilla 

poderia estar precisando supervalorizar as aquisições e os potenciais de Jota para conseguir 

acreditar nele, amá-lo e, sobretudo reunir forças para lutar por sua saúde e bem-estar. Diante 

de tantas dificuldades e obstáculos, se ela não compensasse um pouco o ‘preto e branco’ da 

situação, colorindo o cenário onde vivia, talvez não sobrevivesse psiquicamente, o que não 

deixa de ser, então, uma forma de proteção também para Jota.  

Dentro dessa visão compensatória e idealizada, Camilla expressou sua crença, que era 

também compartilhada por seu marido, de que Jota estaria sempre à frente dos meninos da sua 

idade e até dos seus irmãos, que seria ele quem o ajudaria no trabalho, por ser mais 

responsável e maduro. A mãe acreditava que essa maturidade teria base nas vivências difíceis 

de Jota, como se perceber diferente dos colegas numa festa de aniversário, sem poder correr e 

brincar normalmente. Camilla poderia estar nos falando da dor como levando ao crescimento, 

mas especialmente, do forte desejo de que, com seu filho, esta idéia se tornasse muito 

verdadeira. Que, ao invés de traumas, revolta e sentimentos de desvalia, ele pudesse 

transformar estas vivências em lições de vida, se tornando ainda mais evoluído do que os 

meninos da sua idade que não apresentavam qualquer restrição. Em relação ao que falávamos 

acima, sobre a visão compensatória e idealizada da malformação, tem-se o mesmo 

movimento, amenizar o sofrimento, e revertê-lo para ganhos, tanto dela como mãe, que 

parecia se aliviar ao pensar assim, como de Jota, que passaria a se ver como mais capaz. A 

literatura sugere que esta é uma reação bastante comum em pais de crianças com 

malformação, que, pelo trauma, desenvolvem uma série de reações defensivas inconscientes. 

Estas podem apresentar-se desde a negação até a formação reativa, que não só anulam as 

restrições, como as transformam em potencialidades (Viana, Giacomoni & Rashid, 1994). 

Ainda sob esta ótica, a respeito da relação mãe e filho em situações de malformação, 

Sinason (1993) nos fala como é freqüente a atitude de superproteção na medida em que esta 

ameniza o sofrimento das limitações, protege contra riscos naturais aos quais estas crianças 



são realmente mais vulneráveis, além de dar uma falsa sensação de menos impotência às mães, 

que sentem que estão podendo fazer alguma coisa ativamente. Com crianças com 

malformação cardíaca, essa postura é bastante expressiva (Gianotti, 1996), a fim de tentar 

distanciar o máximo possível a realidade de séria ameaça associada à particularmente a esta 

malformação. Ao ver o filho idealizado, Camilla o estava superprotegendo de alguma maneira, 

pois o isentava de limitações e sofrimentos.  

Cabe assinalar que, durante a psicoterapia, neste momento em que ela me falava do 

possível sofrimento dele ao se ver diferente dos amigos, Jota começou a chorar. Entendi que 

ele estava conectando com aquela dor da mãe que, embora um pouco atenuada pela visão 

compensatória, estava ali, e também era dele. Teperman (2005) destaca diversos autores que 

defendem a importância da palavra no tratamento com bebês. Uma delas, a precursora, Dolto 

(2002) aponta que o sofrimento deve ser traduzido em palavras, pois assim se abre espaço para 

a elaboração. Eliacheff (1995) compartilha desta idéia e acrescenta que o objetivo do 

psicanalista não é reparar ou consolar o bebê, e sim propiciar a simbolização da sua dor, dar 

nome a ela. Assim, decodifiquei para Jota o possível significado do seu choro, lhe dizendo, na 

primeira pessoa (como se fosse ele falando) que tudo era muito difícil para ele, ainda mais 

sendo tão pequeno e já tendo tantas coisas para enfrentar. E só, depois disso, Camilla pôde 

expressar seu sofrimento com menos máscaras, falando do desconforto que sentia ao sair com 

Jota na rua, pois as pessoas costumavam notar que ele era pequeno e ficavam perguntando o 

que ele tinha, ao que não lhe dava vontade de responder para não ter que ouvir lamentos e ver 

olhares de desesperança. Depois da minha intervenção, decodificando o sofrimento para Jota, 

Camilla sentiu mais espaço para expor a sua dor. O não dito também ficava impedindo a 

expansão psíquica dela, na medida em que temia enfrentar seus medos e angústias. Talvez o 

fato de eu ter falado diretamente com Jota sobre suas perdas e dificuldades possa ter mostrado 

que eu não estava identificada com seu pavor de lidar com tudo isso e que, por isso, ela podia 

contar comigo. 

Porém, apesar de eu tentar, na seqüência, integrar a visão e os sentimentos de Camilla, 

de dor e esperança, ao mesmo tempo, ela me mostrou que, por enquanto, precisava viver mais 

nos extremos, mais parcial, e voltou a idealizar o bebê, o que era completamente esperado, 

tendo em vista a complexidade desta transformação e o momento inicial do tratamento. Era 

preciso, para ajudar verdadeiramente Camilla e Jota, que eu tolerasse um funcionamento na 



posição mais esquizo-paranóide (Klein, 1946/1991)27 e a evolução para a posição depressiva28 

levaria tempo para ser genuína, ainda mais com todas as suas próprias vivências de 

inconstância objetal. Na verdade, sabe-se que uma psicoterapia breve não propicia o tempo e 

freqüência suficiente para dar chances para essa integração, no entanto, eu e o grupo de 

supervisão acreditávamos que poderia apostar. 

No início do segundo encontro de avaliação, Camilla chegou trazendo-me de presente 

esculturas, feitas por ela mesma, de dois padres cantores em gesso. Disse que Jota estava 

querendo me presentear. Estava sorridente e parecia em alta expectativa sobre a minha reação. 

Agradeci seu gesto, elogiando sua habilidade. Questionei sobre a razão em ter escolhido 

aquelas esculturas especificamente, e ela justificou que gostava muito deles, pois eram 

cantores. Pensei em algo de vida e confiança (padres confidentes dos segredos). Camilla 

parecia querer agradecer a atenção recebida, além de me agradar, talvez acreditando que, só 

assim, pudesse seguir contando com um objeto mais constante e continente. Logo a seguir ao 

meu agradecimento e valorização de seu trabalho e gesto, ela enalteceu a esperteza do filho 

enquanto se deslocavam para a sessão, dizendo que ele estava muito atento a tudo que 

acontecia à sua volta. 

Pode-se pensar na função libidinizadora que eu, como terapeuta e terceiro na relação, 

possivelmente estava ocupando. Como um espelho, refleti para Camilla, ao elogiar sua 

habilidade artística, um valor dela mesma e, por conseguinte, ela pôde, diante dessa imagem 

de si, também sob uma ótica especular, ver Jota mais valorizado e, assim, refletir para ele um 

olhar mais encantado. Diversos autores (Lacan, 1949/1998; Winnicott 1967/1975) 

fundamentaram a função do espelho na constituição psíquica, entendendo que o filho, sendo 

uma extensão de si, passa a ser visto como semelhante. Ela, sentindo-se desvalorizada e 

rejeitada, tende a ver o filho também desta maneira e, ainda mais com uma malformação, que 

é um fator concreto e real, que pode intensificar as falhas. Por outro lado, caso Camilla 

pudesse - talvez como neste momento em que se sentiu mais valorizada - se ver com menos 

desvalia, as chances de Jota representar para ela um filho mais inteiro e com potenciais 

aumentaria consideravelmente.  
                                                 
27 Modalidade de relação objetal característica dos quatro primeiros meses, mas que pode estar presente ao longo 
da infância e adultez, em funcionamentos psíquicos mais patológicos. Caracteriza-se por angústia intensa, de 
natureza persecutória e por uma visão clivada do objeto (bom ou mau). Mecanismos predominantes de projeção 
das partes excindidas do self. 
28 Institui-se por volta do quarto mês, consolidando-se ao longo do primeiro ano de vida, podendo não acontecer 
assim diante de falhas psíquicas. Prerroga uma integração maior do objeto e das pulsões libidinais e agressivas. A 
angústia é mais depressiva, gerando medo de perder o objeto pela introjeção. A culpa já aparece e, por 
conseguinte, a intenção de reparação.  



Interessante registrar e pensar que, no decorrer desse segundo encontro, ela pôde 

revelar situações de muito medo de perder o filho logo após o seu nascimento, como quando o 

viu cheio de tubos e proteções, tendo se sentido desesperada e sem esperança. Embora as 

questões da entrevistas estivessem levando-a a relembrar esses momentos, percebi que estes 

não estavam sendo amenizados e nem mesclados com idealizações do filho. Camilla estava 

enxergando e mostrando mais a vulnerabilidade de Jota. Senti, sobretudo, que ela realmente 

estava começando a poder contar comigo para reviver aquelas cenas difíceis, que acionavam 

um temor intenso que ele não evoluísse e morresse. A crença na vida e crescimento de Jota 

estava, naquela época, completamente abalada.  

Stern (1997) lembra o quanto é necessário os pais vislumbrarem um futuro para seu 

filho para poderem representá-lo psiquicamente. Quando uma condição médica implica uma 

imensa vulnerabilidade da criança, impedindo essa visão prospectiva, pode ocorrer um vácuo 

representacional. Camilla não podia ter essa noção evolutiva em muitos momentos, o que nos 

leva a supor que a representação psíquica que tinha de Jota poderia não ser linear, constante. 

Ora ela se deparava com as limitações dele, seus medos e frustrações, ora acreditava no seu 

crescimento e desenvolvimento.  

De alguma forma, essa idéia se fez presente ao final deste segundo encontro, pois a 

mãe retomou uma visão mais parcial do bebê, novamente se utilizando, como no encontro 

anterior do mecanismo de formação reativa para descrever o filho, pois enalteceu o quanto ele 

era “normal”, como todas as crianças da idade dele, exceto no tamanho. Pode-se pensar que, 

como faltavam poucos minutos para o término da sessão e Camilla estava se preparando para 

ir embora, as defesas passavam a ser necessárias para enfrentar o mundo lá fora.  

Ademais, a valorização de qualquer aquisição de Jota e dos seus aspectos saudáveis 

também significava investimento afetivo e reconhecimento real do seu desenvolvimento, uma 

vez que, para ele com suas limitações, cada ganho tinha muito mais valor do que para uma 

criança sem problemas. Diante disso, percebe-se o espaço diferente que uma criança com 

malformação tende a ocupar na mente e no dia-a-dia de uma mãe e de toda a família. Tudo é 

maior, os ganhos, as perdas. Tudo é mais ameaçador e perigoso. Gera medo, raiva, amor, 

esperança e descrédito, tudo intensamente. Assim, os irmãos de crianças com malformação 

geralmente sentem esse espaço ocupado pelo irmão doente como maior do que gostariam e as 

mães, por vezes, sentem-se culpadas por não conseguirem dividir igualmente a atenção e o 

zelo entre todos os filhos (Gomes, 2004). Gianotti (1996) ressalta que, em malformações 

cardíacas, esse movimento é muito expressivo, pela ameaça que o coração significa, ficando o 



cardiopata como centro das atenções e seus irmãos em um plano ainda mais secundário do que 

em outras doenças. Em conseqüência disso, o sentimento de culpa esteve claro nas 

verbalizações de Camilla, na medida em que ela percebeu que dedicava mais de si a Jota, 

ficando, por vezes, até negligente com os outros filhos. No caso de Camilla, essa situação 

pareceu extrema em alguns momentos, ou seja, um descuido maior, que podia não decorrer 

somente da demanda de Jota, como, por exemplo, num dia em que tinha deixado de levar a 

filha Ana Paula ao médico mesmo depois de vários dias que ela vinha não se alimentando 

bem. Na verdade, ela parecia não dispor de muito espaço interno para os filhos, de forma 

geral, e assim, diante de uma malformação, o desequilíbrio ficava ainda maior. Mas Camilla 

precisava acreditar na hipótese de que Jota era o culpado para, talvez, se isentar da sua 

responsabilidade de mãe e mulher adulta, o que por si só também era um peso para ela. Na 

verdade, talvez esse fosse um início para ela demonstrar ali comigo a raiva que sentia dele e da 

malformação. Assim, Jota representava um sugador de suas energias e tempo. Por exemplo, no 

terceiro encontro comigo, quando contava que a filha estava doente, disse que isso tinha 

acontecido por causa da atenção que ele requeria, não sobrando para os irmãos, nem mesmo 

para a irmã gêmea de Jota. A raiva ficou bastante evidente logo em seguida, quando o bebê 

solicitou sua atenção e ela estupidamente o repreendeu. 

Esse mecanismo projetivo, de colocar sobre Jota algo que não podia tolerar em si 

mesma, reflete a sobrecarga que Camilla demonstrava sentir com sua vida e, especialmente, 

com o contexto da malformação. Ela não dispunha, então, de condições psíquicas nem 

financeiras de prover a família e isso parecia ser uma pressão na sua vida e nas suas relações. 

Talvez por isso, delegasse responsabilidades que eram suas e de Jorge aos seus pais e irmãs. 

Cramer e Palácio-Espasa (1993) discorrem sobre a identificação projetiva na relação mãe-

bebê, podendo assumir tanto uma dimensão de saúde e comunicação, como patológica, 

revelando uma tendência externalizante ou narcisista. A primeira significa uma intenção em 

recuperar os vínculos com o passado, atribuindo para tanto aos filhos características que 

imaginam positivas tanto suas quando bebês, como dos genitores amados da infância. Já, as 

identificações projetivas narcisistas visam expulsar aspectos conflitivos próprios que lembram 

suas primeiras relações. No caso de Camilla, narcisicamente, ela pretendia que Jota assumisse 

a sua responsabilidade por não ter cuidado da filha, assim como seus pais e irmãs que, por não 

lhe prover de condições e apoio, não possibilitavam que ela desse conta da sua família.  

Camilla não suportava se apropriar todo o tempo de suas responsabilidades, atitudes e 

sentimentos, pois quando entrava em contato com isso, tendia a ficar culpada por ver que não 



dava de forma efetiva. Assim, era invadida de um sentimento de impotência, culpa e 

desespero, que chegava a ser mais pesado, segundo ela, do que a malformação em si. Isso 

ficou explícito no quarto encontro, quando estava me contando sobre esse sentimento de 

impotência, e Jota chorou. Camilla escancarou o quanto essa demanda dele a deixava nervosa 

e com raiva, pois reagiu, agressivamente, chamando ele de chato, e lhe dizendo que ia contar 

para mim (“a tia”) sobre suas malcriações. A chatice, provavelmente, significava o peso que 

Jota ocupava na sua mente, sem que ela nem pudesse amenizar tudo isso, pela falta de 

condições financeiras e também psíquicas. A ameaça de dizer que ia falar para mim ‘sobre seu 

mau comportamento’, não deixava de ser uma maneira de compartilhar isto comigo, de incluir 

alguém para ver e suportar com ela essa carga. Alguém mais para olhar a ‘chatice’, a dor, que 

compreendesse, não julgasse, e que tolerasse tudo isso. A ‘tia’ com quem se pode dividir esse 

peso. 

As preocupações com a vida e crescimento de Jota eram uma constante na vida 

relacional deles. Isso ficou evidente, durante todo o tempo, através das várias passagens 

relatadas no capítulo anterior, nas quais ela contava que estava sempre com medo e atenta a 

qualquer movimento do filho. Aqui, cabe nos questionarmos sobre como é viver 

constantemente sob uma intensa tensão e ameaça de perda. E sendo o coração considerado, 

simbolicamente, o órgão da vida, essa ameaça se tornava ainda mais aterrorizante (Ruschel, 

1994). A literatura aponta que o psiquismo tende a se defender dessas cargas extremas e 

traumáticas, amenizando ou até transformando a situação, visando, com isso, a evitar um 

possível breakdown (Marucco, 2005). Essa parecia que era a reação de Camilla em vários 

momentos, como descrito antes, mas aqui, ela estava explicando as razões disso. Ela vivia 

sempre preocupada e apavorada em perder o seu filho e, reconhecer isso, sem um suporte 

emocional continente, não lhe era possível psiquicamente. Pode-se pensar que, uma vez 

chegando ao final dos encontros de avaliação e vendo que estava construindo um vínculo de 

confiança comigo, conseguiu tomar mais contato com essa realidade tão dolorosa. Ou seja, 

quando esses sentimentos puderam ser expressos na sua forma direta, ela foi se apropriando 

mais da sua realidade e, por conseguinte, passou, paulatinamente, a assumir uma postura mais 

ativa para lidar com ela. Assim, percebeu-se um movimento inicial de Camilla em começar a 

buscar recursos para comprar os remédios do filho, através de alguns ‘bicos’ de trabalho, 

como, por exemplo, no quinto encontro que contou que tinha feito as unhas da avó e recebido 

por isso. 



Essa possibilidade em se deparar mais de perto com a realidade de constante ameaça 

seguiu-se ainda ao longo da primeira e segunda sessões, nas quais a mãe relatou mais de perto, 

o dia-a-dia de sua relação com Jota, marcado por intercorrências de saúde, e seu esforço em 

atender suas necessidades, de medicamentos e procedimentos médicos. Parecia estar podendo 

começar a aproveitar o ambiente de apoio da sessão e a minha figura como continente para 

suas angústias e temores.  

Em suma, esta primeira fase, do primeiro encontro de avaliação à segunda sessão de 

psicoterapia, se caracterizou inicialmente por uma visão mais parcial da mãe em relação ao 

filho, ou seja, uma representação dele mais idealizada e compensatória à malformação. As 

representações sobre si mesma circundaram em torno de uma idéia de desvalor e culpa, por 

não conseguir prover o filho com o que ele precisava. Sentimentos de raiva e constante tensão 

foram predominantes nesta fase. Paulatinamente, Camilla foi podendo expressar o medo da 

perda do filho, as constantes angústias e preocupações, com as quais convivia, e as suas raivas, 

utilizando o espaço da sessão como continente para lhe ajudar a sentir e a pensar sobre sua 

realidade. Percebeu-se, ainda, um início de uma postura mais ativa na busca de recursos para o 

filho. 

A segunda fase, marcada da terceira à quinta sessão de psicoterapia, compreendeu uma 

visão materna de um bebê em evolução e com muitos potenciais. Camilla apontava, com 

muito orgulho, o crescimento do filho, através das roupas e sapatos que não serviam mais, dos 

dentes nascendo, etc. E, mesmo diante do estado febril de Jota na quarta sessão, a mãe não 

ficou paralisada naquele sintoma, apesar de não ignorá-lo passando a destacar mais suas 

aquisições, como o fato de estar começando a engatinhar, aos 14 meses. 

Esse movimento parece ser uma continuidade da primeira fase, quando ela estava 

podendo se apropriar mais dos riscos de Jota e de seus medos em perdê-lo. Freud (1926/1969) 

refere que, uma vez utilizado o mecanismo de isolamento do afeto para amenizar as 

dificuldades, pode-se amenizar também os investimentos positivos verdadeiros. É uma 

anestesia geral, ou seja, não se chega muito perto para não sentir a dor e assim se perde 

também o amor e o prazer. Desta forma, na medida em que Camilla se aproximou da 

realidade, do medo da perda e da raiva que sentia por tudo isso, parece ter podido também 

contatar com o orgulho e a esperança que sentia em relação ao filho. Esses sentimentos de dor 

e orgulho tanto estão juntos que, na seqüência da sessão, a mãe falou no seu medo de perder os 

filhos, enfatizando sua dedicação para que isso não acontecesse. Reforcei a sua postura de 

dedicação, na intenção de ajudar-lhe a internalizar uma maternidade com mais valor e ela 



apontou, em seguida e de novo, o crescimento de Jota, como se estivesse salientando um 

resultado positivo do seu cuidado.  

Aqui, se percebeu o início de uma postura de Camilla de se valorizar como mãe, 

apontando frutos do seu amor materno. Assim, nessa segunda fase, da terceira à quinta sessão, 

as representações maternas estavam voltadas para um bebê crescido e em evolução. Ademais, 

Camilla pareceu estar se percebendo com mais valor materno.  

A terceira fase compreendeu o intervalo entre a sexta e a nona sessão. Nesse período, a 

visão materna sobre o bebê estava ligada a alto risco e vulnerabilidade. Camilla salientou, 

mais uma vez, o quanto Jota demandava uma preocupação maior do que uma criança normal, 

sendo necessários constantes cuidados especiais, os quais uma criança sã não precisa. 

Apareceu, junto com isso, uma idéia de um bebê ‘defeituoso’, ‘diferente’ dos demais, com um 
“monte de defeitos”. 

Em relação a esse ‘rótulo’, Schorn (2002) refere que a malformação é uma marca para 

toda a vida, uma marca orgânica e psíquica. A autora chama atenção sobre a dificuldade de 

definir a malformação, pois não é nem uma doença, um sintoma, nem tampouco uma 

síndrome. Por isso, ela chama de marca, na intenção de englobar uma conotação psíquica. 

Como se a imperfeição orgânica eternamente levasse à estranheza (Amiralian, 2003) ou, no 

mínimo, a uma categoria de ‘diferente’ (Viana et al., 1994). Essa conotação psíquica parece 

estar na verbalização da mãe quando ela fala que Jota “tem um monte de defeitos, um monte de coisas 

diferentes”, não definindo a malformação cardíaca, e sim mostrando a amplitude que isso 

ocupava na sua mente. 

Essa carga, somada às carências pessoais de Camilla, pareceu, em alguns momentos, 

paralisá-la, na esperança que as soluções aparecessem sem o esforço dela. Na sexta sessão, 

quando lhe questionei sobre o cateterismo, ela disse que não tinha tomado providências, pois a 

médica estava querendo que fosse pelo IPÊ. Na verdade, tratava-se de uma projeção de seus 

desejos na médica. Devido às suas carências, parece que ela não conseguia abandonar sua 

condição infantil mais passiva de ser cuidada ao invés de cuidar e, assim, a menina pequena 

que residia dentro dela estava ansiosa querendo muito que seus pais pagassem o convênio, isto 

é, cuidassem dela. Desta maneira, desistir do IPÊ e batalhar pelo SUS era admitir que 

dependia de si e que tinha que colocar no limbo alguns desejos mais infantis. Só que isso a 

levaria a se deparar com seu desamparo, o que, nesse momento, era muito para ela. 

Procurei, então, mobilizar Camilla a encarar a real condição de risco que estava 

passando Jota, ligando com o seu desejo em ser cuidada. Aqui, vale marcar que parece ter sido 



essencial uma postura continente minha, funcionando não como um elemento superegóico, 

que estava mostrando o abandono dela em relação ao filho, e sim como um ego auxiliar para 

lhe ajudar a pensar nas razões que a levavam a não reagir. Mostrando, assim, que deveríamos 

não julgar, e sim compreender que partes suas que estavam implicadas. Desta maneira, talvez 

eu estivesse, em alguma medida, preenchendo aquele espaço da menina carente, emprestando-

lhe a mente, ao mesmo tempo em que a segurava ‘no colo’, propiciando, enfim, recursos para 

que seguisse em frente. Podendo compreender e acolher este conteúdo, a mãe chegou na 

sétima sessão com o cateterismo marcado pelo SUS, por seu próprio esforço, além de 

demonstrar cuidados ativos com Jota, como não trazê-lo à sessão a fim de preservá-lo para o 

procedimento.  

A respeito da técnica empregada nesta situação, lembrei de Ferro (2005), ao nos 

salientar a importância do campo relacional que se estabelece entre paciente e analista em uma 

sessão, sendo este mais expressivo do que está acontecendo ali do que propriamente o material 

trazido pelo paciente. Ou seja, ele diz: “não é possível falar do paciente senão do paciente com 

seu analista” (p. 117). Desta maneira, apesar de não ser uma sessão de análise, acredito que 

um processo semelhante ocorria em nosso contexto. Procurei, então, me deixar orientar pelo 

campo construído ali pelas nossas mentes, percebendo que interpretar o abandono com o filho 

e as possíveis razões para este, seria invasivo demais naquele momento para Camilla, ainda 

mais com a brevidade do tratamento. Por funcionar sob um superego e um ideal de ego mais 

severo, ela sentiria uma culpa talvez paralisante. Assim, priorizei um outro foco, podendo 

transformar, como observa Ferro, o superego do campo relacional. Primeiro eu, podendo me 

oferecer como alguém que continha e ajudava a pensar, tentei abrir espaço para olhar, em 

conjunto, mesmo os abandonos ou o que poderia antes gerar uma culpa avassaladora, mas aos 

poucos, poderia dar lugar ao desejo de compreensão e mudança. 

Um outro aspecto que poderia estar contribuindo para a passividade de Camilla era a 

impossibilidade psíquica de estar constantemente próxima do alto risco do filho, o que a 

levava a amenizar a situação. Este estado de tensão, somado a todas as demais preocupações 

de Camilla, representava uma sobrecarga psíquica que acabava prejudicando sua capacidade 

de discriminação. Ou seja, em alguns momentos, parecia complicado, para Camilla, elencar o 

que era prioritário nos cuidados com os filhos, já que estava confusa e tensa. 

Diversos estudos mostraram que as mães de crianças com malformação, quando 

comparadas às mães de crianças sem problemas físicos, apresentam um maior nível de 

estresse, depressão, ansiedade e baixa auto-estima (Beckman, 1991; Davis, Brown, Bakeman 



& Campbell, 1998; Goldberg et al., 1990; Pelchat et al., 1998), e isso parece se confirmar no 

estado psíquico de Camilla. A constante tensão pelas dificuldades e pela malformação de Jota 

a deixava confusa para discriminar as situações e urgências, e organizar melhor a rotina de 

cuidados da família. 

No entanto, apesar desses obstáculos, Camilla pareceu estar agora mais preparada para 

encarar a realidade. A prova estava que, na oitava sessão, ao contar que descobriu mais 

complicações no coração do filho, se mostrou muito triste e temerosa, porém isso não a 

paralisou, pelo contrário, a motivou querer saber mais sobre o que estava acontecendo, 

questionando o médico e pensando sobre o assunto. E assim se mostrou mais ativa na busca do 

apoio da família, expondo nessa sessão, com a minha ajuda, tudo o que estava acontecendo 

com o filho e lhe pedindo ajuda para enfrentar a situação. Além de buscar também dados 

médicos, propondo uma reunião com o corpo clínico responsável por Jota.  

 Pensando nas fases do luto propostas por algumas autoras (Drotar et al., 1975; Moura, 

1986), pelas quais as mães passam ao se deparar com um filho com malformação, pode-se 

pensar que Camilla precisou de apoio para sair da fase de negação e enfrentar a situação. Só 

assim, ela pôde buscar efetivamente mais soluções para o problema de Jota, encaminhando-se 

para um estágio de maior reorganização. A função terapêutica pareceu servir de sustento para 

a mãe contatar com a gravidade da malformação, o que sozinha e com tantos outros 

problemas, vinha sendo impossível para ela.  

 A sobrecarga era muito excessiva e isso foi evidente na oitava sessão. Meus 

sentimentos contratransferenciais eram de impotência e muita dor. Essa intensidade de 

sentimenos apareceu também em Jota, que começou a chorar enquanto Camilla escancarava o 

medo de que ele morresse. Senti que precisava traduzir para ele, verdadeiramente, o que 

estava acontecendo ali. Szejer (1999) acredita que o não dito causa um prejuízo psíquico 

maior do que a explicação, mesmo sendo esta muito dolorida. E eu senti isso naquele 

momento, ele parecia estar pedindo que eu lhe traduzisse toda aquela angústia de morte tão 

pesada e assim o fiz, tentando transmitir de forma calma e verdadeira. Disse-lhe que sua mãe 

estava chorando, pois tinha medo que ele não ficasse bem, e que precisávamos conversar sobre 

isso para ajudar a ela e a ele. Jota foi parando de chorar, diferente de Camilla, que continuou, 

enquanto falava sobre a situação. E, após eu valorizar que estava podendo falar ali comigo 

sobre tudo que era difícil para ela, Camilla escancarou não mais o medo, mas o pavor de 

perder o seu filho, o pavor da morte. 



Rajon et al. (1997) referiram que o terapeuta precisa funcionar como um pára-raio para 

as dores dos pacientes. E, através dos meus sentimentos contratransferenciais de peso e 

tristeza, eu sabia que o estava sendo, pois estava também comigo aquela carga de sofrimento. 

Minha função parecia estar sendo efetivamente cumprida na medida em que houve um pedido 

da mãe de antecipação da nona sessão, em razão de saber a data da cirurgia e estar muito 

ansiosa. De fato, era mais uma prova de que ela estava podendo contar comigo. Demonstrou, 

nesta nona sessão, muito temor em relação ao procedimento cirúrgico e culpa por não poder 

prover o filho de melhores condições. 

Pode-se perceber que, ao se aproximar da realidade e enfrentar mais de perto os 

cuidados necessários, Camilla se deparou também mais com os sentimentos de culpa e 

impotência que lhe eram tão aterrorizantes e dos quais, possivelmente, ela se defendia quando 

negava a situação. Tentei, ainda nessa nona sessão, como podia, amenizar aquele peso, 

mostrando-lhe o valor de tudo que fazia, além do seu limite real em não poder fazer mais algo 

que independia do seu desejo. Pensava que eu também tinha que aceitar meu limite, assim 

como estava tentando ajudar Camilla a aceitar o dela. Mas, se para mim, que não era mãe de 

Jota, e nem ao menos parente próxima, era difícil - me sentia impotente e, por vezes, confesso 

que com vontade de ultrapassar a ética, a assimetria terapeuta-paciente, e lhe oferecer recursos 

concretos - imaginava como seria para ela. Obviamente, que eu estava tomada de identificação 

projetiva e, por isso, minha dor e impotência ficavam potencializadas, mas ainda assim sabia 

que eram sentimentos comuns numa situação como essa: um bebê dono de uma vontade 

incrível de viver, tendo que passar por tantas dificuldades. E uma mãe com muita vontade de 

cuidar e dar, sem as condições suficientes para fazê-lo, tanto em termos financeiros e 

psíquicos, com em termos médicos.   

Assim, a terceira fase, que englobou da sexta à nona sessão, foi marcada por uma 

representação de um bebê frágil, de alto risco e ‘diferente’. Os sentimentos predominantes 

foram de pavor da perda, tristeza, e culpa. A representação da mãe sobre ela mesma passou de 

mais passiva e infantil a uma postura de mais enfrentamento da realidade e de busca ativa de 

apoio familiar e médico. 

A quarta fase incluiu da décima à décima segunda sessão. Apesar de ser um momento 

que circundou a cirurgia, Camilla mostrou uma visão de um bebê mais ativo e crescido, e 

também forte e com capacidade de reação. Apesar das representações maternas estarem 

envolvendo um bebê mais capaz e crescido, a idéia de vulnerabilidade se manteve. Assim, 

pôde-se perceber o início de uma visão mais integrada do bebê. Ele podia ter capacidades e ser 



vulnerável ao mesmo tempo. No entanto, se manteve a idéia de um bebê ‘diferente’, já 

manifestada antes. Isto me fez lembrar da afirmação de Trolt (1983), de que para sempre o 

bebê ideal sobreviverá na mente da mãe a cada vez que ela ver uma criança normal, ou que se 

deparar com as dificuldades de seu filho, ela pode se remeter a esta imagem do filho que 

perdeu, da diferença entre o real e o ideal. Acredita-se que a manutenção da idéia do diferente 

trazida aqui por Camilla, fala desse aspecto. Tem um bebê diferente que se eterniza e ele é 

diferente de que? Do bebê ideal, do normal.  

Nessa fase, Camilla se mostrou muito dedicada aos cuidados do filho, passando dia e 

noite no hospital com ele. Continuou se mostrando mais ativa também na busca de recursos, 

tendo, inclusive, procurado auxílio para fazer um chá beneficente para arrecadar fundos para 

as medicações. Mesmo diante de uma fase difícil, ela estava mais esperançosa e dedicada. 

Parecia que o investimento afetivo em Jota estava mais possível, apesar do medo da perda não 

ter desaparecido. Poderíamos pensar que esse movimento tem a ver com a auto-estima de 

Camilla, que tinha melhorado. Ela se sentia tendo um ‘bom leite’ para oferecer a Jota, 

diferente de antes que, talvez também não investisse nele para protegê-lo da sua crença num 

conteúdo ‘podre, que estraga’. Os sentimentos de culpa agora eram revertidos, pelo menos em 

parte, em tentativas de ajudá-lo. Isso também pode ter relação com o fato de estar recebendo 

um ‘leite bom’ ali comigo e, por estar mais bem alimentada, alimentava melhor. Isso me 

lembrou a colocação da autora que, com outros colegas (Caron et al., 2002), realizou um 

trabalho sobre observação de bebês intra-útero, e revelou-se o quanto a observadora precisava 

servir como uma boa barriga, que sustenta e nutre a mãe, propiciando, assim, condições desta 

ser uma boa barriga para o bebê. É como se fossem verdadeiras camadas de peles, que 

funcionariam como continentes e nutrientes. 

Os meus sentimentos contratransferenciais de pena e impotência persistiam e, por 

vezes, acreditava que não estava ajudando Camilla e Jota. Via-me invadida de uma sobrecarga 

em alguns momentos e, talvez fosse exatamente nestes, que ela saía da sessão mais leve, 

deixando comigo o excesso de peso que não podia mais carregar. Recordo-me que um desses 

foi na décima primeira sessão que, mesmo estando exausta e com Jota hospitalizado, Camilla 

não quis desmarcar. Alteramos o horário para 8 horas da manhã de acordo com a troca de 

plantão da UTI. Cheguei no horário e ela já estava a minha espera, com olheiras profundas e 

com uma fisionomia muito abatida. Disse não ter se alimentado e nem dormido nas últimas 

horas. Durante a sessão, me vi envolvida com tantas carências, mas logo me conectei com a 

parte que bravamente tinha vindo à sessão, que queria levantar ainda mais e que estava ali para 



que eu a ajudasse acreditar no seu valor e, assim, pudesse seguir ‘alimentando’ o filho. 

Reforcei, nessa sessão, a importância da sua dedicação, inclusive explicando que, 

teoricamente, sabíamos que os bebês com mães tão presentes tendiam a melhorar mais. Porém, 

marquei também a necessidade dela se cuidar, comer e dormir. E que precisava pedir ajuda 

para os cuidados do filho, para conseguir ficar de pé. Estava, novamente, cuidando dela para 

que ela cuidasse de Jota. Ao final da sessão, assinalou que o filho estava reagindo e querendo 

viver. Na verdade, ela parecia estar falando de ambos que, apesar das dificuldades, queriam 

muito sobreviver, mas precisavam constantemente de ajuda para superar os riscos. 

Esta quarta fase, em suma, se caracterizou por uma representação de um bebê mais 

integrada, podendo ser visto como capaz e vulnerável ao mesmo tempo. A idéia de ser um 

bebê ‘diferente’ se manteve na mente da mãe. As representações dela como mãe se afirmaram 

em torno de mais atividade na busca de ajuda para as necessidades do filho, e muita dedicação 

nos seus cuidados durante a hospitalização. O medo da perda do filho persistiu, porém, 

paralelamente, percebeu-se evidente a esperança na evolução de Jota. 

A quinta fase envolveu o período da décima terceira à décima quinta sessão. Foi um 

momento marcado por uma importante oscilação emocional de Camilla. Primeiramente, 

mostrou-se extremamente contente e otimista quando à evolução do filho, chegando a 

ressurgir, com bastante força, uma visão idealizada do bebê, através da idéia dele trabalhar na 

NASA. Em seguida, ela comentou que, quando adolescente, pensava em cursar essa profissão. 

 O desejo de que os filhos preencham os vazios dos pais tem sido discutido desde Freud 

(1914/1969). Em a Introdução ao Narcisismo, referiu que o comovedor amor parental não é 

outra coisa senão o narcisismo ressuscitado dos pais. Cramer e Palacio-Espasa (1993) 

comentam o quanto o bebê pode ser visto sob uma ótica alienante, isto é, independente do seu 

verdadeiro eu, prestando-se somente à satisfação de seus genitores.  

 No entanto, apesar de idealizada, as expectativas maternas de Camilla também 

significavam que ela estava vislumbrando um futuro para o filho, sinal de investimento e 

esperança. Camilla pareceu bem empolgada com a maneira positiva que Jota estava reagindo 

logo após a cirurgia, e que o “o primeiro passo” seria engordar suas pernas. E comentei que, se 

estava falando num primeiro passo, é porque existiam outros tantos vindo por aí, visando 

reforçar a esperança e a necessidade de estímulo. Nesse momento, me mostrava como o filho 

já estava com as pernas mais firmes, querendo caminhar. Talvez, essa fosse a nossa história 

também, estávamos caminhando, apesar das tantas dificuldades. Quantos momentos eu 

mesma, sua terapeuta, já tinha passado junto dele. Acredito que minha emoção em vê-lo se 



esforçar para ficar em pé vinha daí, lembrava dele na UTI há duas semanas. Que força de 

viver, eu pensava!  

Porém, na semana seguinte, a família teve a luz cortada da residência, por falta de 

pagamento. E isso metaforicamente cortou a luz interna de Camilla e a sua possibilidade de 

‘enxergar’. Demonstrou vontade de morrer, ou melhor: eu diria, de receber uma alta dose de 

atenção e de evitar o término do tratamento, cuja previsão era para dali a algumas semanas. 

Pode-se pensar que, após um período recente de muita atenção e dedicação com a cirurgia, 

Camilla entrou num estado de exaustão emocional, o qual vinha sendo superado pelo sucesso 

do procedimento e pelos evidentes ganhos de Jota. Porém, o corte da luz talvez tenha 

significado a volta às instabilidades constantes da vida de Camilla, remetendo-lhe também que 

logo teria que lidar com isso novamente sozinha, pois a separação comigo seria em breve. Eu 

já tinha percebido a necessidade de chamar a mãe de Camilla na sessão, tanto para avaliar a 

realidade do apoio recebido, como para abrir um espaço para trabalhar as eventuais 

representações patológicas que estavam impedindo a aproximação das duas. Assim, este 

incidente foi só mais um motivo para eu decidir chamá-la naquele momento. Na décima quinta 

sessão, Camilla se mostrou ainda bastante triste e paralisada, inclusive com relação aos 

cuidados de Jota, não o tendo levado ao médico para a sua consulta de revisão. 

Em resumo, a quinta fase foi de oscilação da mãe entre recuar-se para longe do filho e 

se aproximar novamente, tentando exercer seu papel materno. A realidade externa de tantas 

dificuldades precisava ser enfrentada aos poucos. 

A sexta e última fase foi marcada da décima sexta sessão à entrevista pós-psicoterapia. 

Nesta fase, o bebê foi visto como mais ativo, esperto e crescido, mas a vulnerabilidade se 

manteve, o que configura uma visão mais integrada do bebê, com potenciais e fragilidades. O 

medo da perda permaneceu, porém a mãe não sentia mais que isso a impedia de investir no 

filho no presente. 

A literatura aponta que uma das razões que prejudica o estímulo e o investimento das 

mães no desenvolvimento dos filhos com malformação tem a ver com a ameaça constante de 

perdê-los. Assim, como já referido, elas mantêm, por vezes, o afeto suspenso até ter mais 

certeza da sobrevida do bebê (Raphael-Leff, 1997). Em alguns casos, é realmente possível 

ultrapassar as dificuldades a curto ou médio prazo, assegurando a mãe de acreditar mais no 

filho e dedicar-lhe todo o seu amor e esperança. Porém, em outros, a realidade não é esta, 

como com Jota, que tinha uma malformação grave, com previsão de muitas cirurgias e um 

longo tempo de espera até que se pudesse ter um quadro mais estável. Desta maneira, 



poderíamos pensar na dificuldade de Camilla em investir, uma vez que não sabia quando, nem 

se teria mais segurança. No entanto, ela parece ter conseguido aprender a conviver com o 

medo sem se ‘anestesiar’ em relação ao filho. Demonstrou em muitas verbalizações que, se o 

futuro era incerto, o presente parecia que não era, e por este ela ia lutar, reconhecendo que sua 

impotência não era tão atual como ela costumava sentir. 

No início da décima sétima sessão, enquanto falava sobre sua satisfação de estar 

podendo contar mais com a mãe, Jota começou a se mexer, querendo engatinhar e ela se 

adiantou dizendo, orgulhosa, que essa já era uma de suas novas conquistas. Pode-se tomar esse 

momento como sendo de interação mais saudável, onde o que Camilla estava falando sobre ela 

mesma, mais movimento e evolução, Jota estava representando comportamentalmente. Ambos 

tinham conquistas para mostrar, tinham saído da estagnação e ‘engatinhavam’ em direção ao 

crescimento.  

As representações maternas sobre o filho também envolveram uma idéia de evolução, 

confirmada pela avaliação médica, que indicava maior intervalo entre as consultas. E essa 

evolução vinha agora acompanhada da percepção e aceitação de seus limites (cansava durante 

os movimentos), o que demonstrou novamente a possibilidade de vê-lo de forma mais 

integrada. Sobre estes limites, Camilla estava tomando providências para superá-los. Assim, as 

representações maternas sobre ela mesma já eram de mais competência, acreditando que 

conseguiria um balão de oxigênio para Jota, evitando assim que ele cansasse tanto e pudesse 

se movimentar mais. Ficou clara uma postura bastante ativa na busca de recursos para o filho. 

Muitas vezes, as mães com filhos que apresentam malformação acabam não investindo 

na evolução dos filhos, como se esta situação os destinassem aos limites e fracassos (Chess & 

Hobini, 1982). Assim, sentem que não há mais nada que possa ser feito. Os autores chamam 

esse processo de efeito cruzado de deficiências, quando as restrições podem estar mais 

associadas às representações da mãe - que acredita que ela e/ou o filho são definitivamente um 

fracasso - do que à malformação em si. Nesse momento, Camilla não estava mais aceitando 

com passividade as limitações de Jota, possivelmente por uma representação de mais valor 

sobre ela e sobre o filho, o que a fazia investir na sua melhora, comprando um balão de 

oxigênio, para tentar superar as seqüelas respiratórias da malformação. Pode-se pensar na 

psicoterapia simbolicamente representar este oxigênio que estava lhe permitindo ter mais força 

para reagir, alterando sua representação de um bebê sem condições para alguém com 

potencial. Porque, como diz Kamers e Baratto (2004), o significante é capaz de alterar a 

própria mecânica do corpo. 



Nesse sentido, as representações ocupam um lugar de excelência na natureza da 

relação entre a dupla e em como a mãe vai investir e acreditar no seu filho. E, na penúltima 

sessão, Camilla mostrou que tinha abandonado uma crença importante em relação a Jota, a de 

que ele tinha herdado tudo de ruim que tinha dentro dela. Uma vez livrando Jota de suas 

projeções patologizantes, a mãe passou a representá-lo de forma mais real, verdadeira. Ele, 

agora, era um bebê com potenciais e com uma situação difícil, ao mesmo tempo. Pode-se 

pensar que isso só foi possível porque ela achava, agora, que também tinha coisas boas dentro 

dela para transmitir a ele.  

Camilla agora sabia, um pouco mais, que existiam os dois lados nesta situação: o ruim, 

e o bom, o tranqüilo e o difícil, o potencial e o limite. Porém, a representação de um bebê 

‘diferente’ se manteve até mesmo na entrevista pós-psicoterapia. Podemos pensar que essa 

idéia foi uma constante em todo o atendimento e, ter se mantido não deixa de ser uma 

capacidade de enxergar isso, para poder conviver de forma mais congruente, com todos os 

cuidados especiais que demandava. 

Em síntese, essa última fase se caracterizou pela representação materna de um bebê 

mais integrado, com potenciais e fragilidades. O medo da morte apareceu, porém sem impedir 

investimentos afetivos e físicos. As representações maternas de si mesma envolveram uma 

impressão de maior competência e atitudes mais ativas. Sentimentos de esperança e 

preocupação constante permearam o discurso da mãe. De forma geral, a evolução do tema 

vida e crescimento mostrou que a visão da mãe sobre o bebê passou de parcial (frágil ou 

idealizado), para mais integrada (vulnerável, mas com potenciais). A postura da mãe ficou 

mais ativa na busca de recursos e informações sobre a malformação. Os sentimentos maternos 

de medo, raiva e culpa puderam ser mais acessados e expressos, abrindo espaço para surgirem 

os de esperança. 

 

4.2.2.Relacionar-se Primário 

Em relação ao segundo tema, o relacionar-se primário, o material também foi 

organizado de acordo com algumas das fases de mudança ao longo do atendimento. A 

primeira fase compreendeu o período do primeiro encontro de avaliação à segunda sessão de 

psicoterapia, e se caracterizou por uma baixa tolerância da mãe em relação aos chamados e 

demandas do filho. Era nítido como Camilla queria o espaço da sessão só para si e, em alguns 

momentos, parecia até competir com Jota pelo olhar e atenção da terapeuta. Já, no primeiro 



encontro de avaliação, por exemplo, ela reagiu rispidamente quando o bebê chorou solicitando 

sua atenção, revelando pouca disponibilidade para ele. 

O exercício do papel materno requer a difícil tarefa que a mãe se desprenda de si 

mesma e possa se dedicar ao filho. Parte das suas necessidades e desejos acaba tendo que ficar 

em segundo plano, especialmente no início da vida do bebê (Maldonado, 1997). Ou seja, é 

necessário reservar um espaço psíquico para ‘emprestar’ mente e corpo ao bebê, permitindo, 

com isso, o seu desenvolvimento. Para tanto, a mãe tem que poder abandonar, em alguma 

medida, a sua condição de filha e poder assumir mais a de mãe. Camilla demonstrou bastante 

dificuldade nesse movimento, especialmente, porque apresentava ainda muitas carências e 

ressentimentos em relação aos seus pais, não conseguindo assim sentir-se preenchida o 

suficiente para se doar, pois ainda precisava muito receber.  

Por outro lado, um ponto importante de conexão entre mãe e bebê foi que, mesmo 

entre poucas interações diretas, Camilla ressaltou o quanto se via encantada pelo olhar do filho 

e que, desde os quatro meses de idade, todos já comentavam essa sua beleza. Brazelton e 

Cramer (1992) apontaram para a importância da troca de olhares entre mãe e bebê. O olhar 

materno funciona como um espelho para o bebê, que ali se enxerga e se constitui 

psiquicamente. Além disso, sabe-se que o bebê é uma parte ativa na busca da relação com a 

mãe, pois traz consigo características pessoais que vão interferir em como ela irá recebê-lo 

dentro de si (Cramer & Palacio-Espasa, 1993; Stern, 1999; Zamberlan, 2002). Jota dispunha 

de algo que encantava sua mãe, e não era qualquer coisa. O olhar é, geralmente, um cenário de 

um encontro verdadeiro e intenso. Isso poderia ser um elo de contato, mesmo com tantas 

outras dificuldades, mas por enquanto, parecia que Jota buscava mais sua mãe do que ela a ele. 

No segundo encontro de avaliação, Camilla demonstrou que parecia saber decodificar 

os desejos e sentimentos de Jota, seus gostos e personalidade. Falou, também, de suas 

preocupações e do quanto sofreu logo que ele nasceu, de vê-lo no hospital, com baixo peso e 

com riscos sérios. Numa seqüência interacional interessante, enquanto falava dessas angústias, 

o bebê estava escorregando do colchãozinho da sala de atendimento e ela disse 

carinhosamente, que não o deixaria cair, que iria puxá-lo. Logo associei com o fato dela puxar 

ele para a vida, desde quando velava seu sono no hospital, sem conseguir sair dali, e vibrava 

com cada grama que ele ganhava. Essa era a parte de Camilla que investia no filho, que olhava 

para ele e tentava atender suas necessidades. 

Porém, existia outra parte que se desligava de sua função materna e ficava muito 

absorta em si mesma, como quando não conseguia atender às necessidades de Jota. Isso foi, 



em parte, compreendido no segundo encontro de avaliação, no sentido de que ela estimulava 

os filhos para se tornarem independentes dela, para se virarem sozinhos. Em um momento 

desse encontro, enquanto Camilla frisava com orgulho que seus filhos eram independentes e 

não tinham ‘frescura’, Jota chorou, ao que ela respondeu bastante irritada, dizendo que ele 

estava fazendo fiasco e que ia lhe dar uma chinelada. Estávamos diante de uma SIS 

(Sequência Interacional Sintomática), conforme Cramer e Palácio-Espasa (1993), isto é, 

Camilla acabava de atualizar na interação a sua dificuldade em receber as necessidades do 

filho e a sua dependência dela. Cacilhas (1993) aponta que cabe à mãe, além do papel de ser 

continente para o seu bebê, expô-lo a novos comportamentos, antecipando novas aquisições 

maturacionais, sem se desprender das necessidades e possibilidades dele. Mas Camilla não 

estava conseguindo, em alguns momentos, conter e nem estimular Jota a este novo. Esse 

choro, por exemplo, esse chamado, talvez naquele exato momento, estivesse contradizendo a 

independência que ela estava valorizando.  

Diante disso, questionei Jota sobre o que houve, se estava triste e também se queria 

conversar, tentando dar uma conotação de comunicação ao choro dele e não de fiasco ou 

incômodo. E ele se acalmou e sorriu. Nesse momento, falar com Jota me pareceu um jeito 

delicado de mostrar a Camilla uma outra forma de escutar o filho. Cacilhas (1993) recorre à 

idéia de que falar é fazer coisas com palavras e que fazer também é falar. Ela acrescenta que 

as experiências emocionais corretivas de um tratamento não estão baseadas no manejo do 

terapeuta, mas na sensibilidade e na responsividade a uma gama de emoções. Mais uma vez, 

me vali do que eu estava sentindo para simbolizar o material da sessão, acreditando que, falar 

com Jota, fosse acessar com mais competência o afeto de sua mãe, e a disponibilidade para 

tentar compreendê-lo.  

Assim, Camilla foi me contando, nesse segundo encontro, que deixava nas mãos de 

Jota seu desenvolvimento motor, não o retirando muito do berço para estimular seu tônus e, 

com os outros filhos, mantinha frutas à disposição deles para que se alimentassem por conta 

própria. Aos poucos, fomos compreendendo que essa postura tinha por detrás um medo seu de 

morrer e deixar os filhos desamparados e que, se eles soubessem se cuidar, não sofreriam 

tanto.  

Nesse momento, mostrei que a maneira dela de se relacionar com os filhos poderia 

estar representando seu temor pessoal. A dependência física e psicológica do bebê era a 

preocupação central de Camilla. É o que a deixava no “estado de preocupação materna 

primária”, descrito por Winnicott (1956/2000), no qual a mãe tende a se desligar, do mundo 



externo e se conectar às necessidades do bebê, como se fosse uma doença esperada para este 

período. Ou seja, tomando contato com uma condição de dependência máxima, vai, no 

decorrer do desenvolvimento, paulatinamente, se direcionando para uma maior independência. 

Barandon (2002) se reporta à dificuldade da mãe de tolerar a dependência do filho, como um 

reflexo do medo de lidar com suas fragilidades, inseguranças, e necessidades infantis. 

Repudiando a dependência do bebê, também negava a sua, não tendo que acessar suas dores e 

seu medo da desintegração. Camilla precisava acreditar que ela era forte e eles também, assim 

ninguém sofria com a falta de mãe, o que era uma inverdade. 

Essa concepção de independência já existia na mente de Camilla, segundo ela, desde 

muito pequena, quando saía pelas ruas já preparada para se perder, sabendo o nome completo 

da mãe, pai, local de trabalho, etc. Pode-se pensar que a ameaça de perder e de se perder era 

constante na história de Camilla e, talvez, esse temor tenha se intensificado diante da 

malformação de Jota. Agora se tratava de algo real, que de fato impunha um risco concreto. 

Dias (2006) chama atenção que a malformação introduz uma ameaça real de algo que, antes 

podia ser somente imaginário e, portanto, ajuda os medos a tomarem forma e corpo.  

Uma vez reconhecidos com Camilla esses sentimentos de medo da perda e, por 

conseguinte, da dependência, passei a mostrar a importância da sua presença na vida de Jota e 

do seu estímulo, tendo que recorrer, inclusive, a interações diretas minhas com ele para servir 

como modelo. Com estas, pude ilustrar, com evidência, que ele desejava muito ir em frente e 

usufruía o estímulo para isso, e que precisava de ajuda. Por exemplo, Jota resmungou 

querendo ficar mais em pé no colchão e Camilla disse para ele que não dava para segurá-lo 

assim, pois ele não conseguia parar. Observei que era nítida a vontade dele em se firmar e logo 

senti uma agonia de querer ajudar. Pensei que ela tinha que poder fazer isso pelo filho, mas 

talvez fosse cedo para aceitar essa dependência e o limite dele. Resolvi usar minha 

observação, meu sentimento e pensamento, e a interação que estava ali na minha frente e lhe 

apontei que, talvez, ele precisasse de ajuda, pois deitado, ele não conseguia se fortalecer. A 

mãe tentou, mas comentou que ele não conseguia, me mostrando, ao segurar ele, que ele caia. 

Naquele momento, compreendi que eu precisava tolerar seu tempo e seu limite para que ela 

pudesse fazer isso também com Jota. Seguindo Barandon (2002), senti que precisava 

aproveitar o setting psicoterápico para visitar o passado de Camilla e alterar a rota repetitiva 

que estava se estabelecendo com Jota. Assim, me aproximei e peguei ele nas minhas mãos, 

obrigando-o, com ajuda, a tentar levantar. Ele ficou vermelho de tanta força que fazia. Aquela 

era a sua força de querer crescer, de querer conseguir. Foi então que disse a ela, no mesmo 



momento em que o segurava e ele se esforçava para sentar, o quanto aquilo estimulava Jota; ao 

que ela respondeu que queria ver seu filho sentado e também engatinhando, me explicando o 

quanto era difícil tolerar as restrições dele, que nem lhe dava vontade de investir para não ter 

que ver as dificuldades, ou o seu medo de perder. 

Nesse sentido, Ruschel (1994) aponta que os bebês com cardiopatia quando vão 

descobrir o mundo, engatinhar, andar, podem se ver tolhidos por suas mães, que podem não 

tolerar tanto a ameaça deles se machucarem ainda mais, como a decepção de seus fracassos. E 

para ela, é isso que vai definir seus desenvolvimentos, mais do que o quadro clínico em si. 

Podia ter mostrado isso para ela, e trabalhado a sua ferida narcísica, porém confesso 

que eu estava tão absorta à força de vida daquele menino que, imediatamente, não consegui 

fazê-lo. Me ative em seguir enfatizando a sua gana e potencial, que precisavam de ajuda para 

despontar. Agora, podemos questionar qual teria sido o melhor caminho? Interpretar a dor, a 

ferida ou mostrar a vida e a necessidade do outro, sem susto. Talvez nunca vamos saber com 

precisão. Porém, me recordo de uma idéia de Bion (1976/1992), que nos diz que é importante 

que o terapeuta se utilize da sua intuição para que suas intervenções possam fazer mais eco e 

sentido para o paciente. Ele precisa estar ligado emocionalmente com o paciente, caso 

contrário, por mais inteligente e corretas que sejam as interpretações e compreensões, estas 

vão se esvaziar no campo psicoterapêutico. Eu me sentia conectada de verdade e foi por este 

caminho que, naquele momento, consegui seguir. Nem parecia haver outra opção.    

Percebe-se, então, que os medos de perdas de Camilla podem ter se associado com os 

riscos reais de Jota. Esse filho representava concretamente a possibilidade de que suas 

fantasias de perdas, já tão antigas e apavorantes, se tornassem realidade. Para a identidade 

materna, Santos (2005) ressalta que um bebê com malformação pode reatualizar o que é 

deficiente na história da mãe, o faltante, ao invés de representar, como uma criança sem 

problemas, uma chance de reparação. Talvez, Jota significasse essas dores e perdas da vida de 

Camilla e nós precisávamos naquele momento abrir uma porta para (re) significar. 

Assim, depois que me ofereci formando um par de dependência com Jota, segurando 

suas mãos e, de alguma maneira, com ela também, acolhendo suas dificuldades e medos, 

Camilla passou a incluir mais o filho na sessão e a atender menos irritada suas solicitações, 

tentando, inclusive decodificar seus incômodos. Porém, essa postura não durava muito, pois 

não suportava todo o tempo a dependência do filho e acabava oscilando entre poder atendê-lo 

e desprezar suas necessidades. Esse movimento oscilatório poderia estar correspondendo ao 

próprio movimento oscilatório de aceitação do filho. Pode-se pensar que a malformação de 



Jota pudesse perturbar Camilla também por tornar a relação deles de maior dependência, uma 

vez que o filho constantemente exigia cuidado e proteção. Essa irritação e até negligência 

apareceu com os outros filhos, em situações que eles ficavam doentes, como com Ana Paula, 

que foi levada ao médico bastante tempo depois de já estar com vários sintomas hepáticos.  

Paradoxalmente, Camilla parecia aceitar muito bem a dependência comigo, sua 

terapeuta. Isso é compreensível se pensarmos que suas carências infantis estavam sendo 

revividas ali, e, portanto, ela, menina pequena, estava transferencialmente ligada à terapeuta-

mãe, cuja atenção queria só para si. Ela precisava viver a dependência comigo para aceitar a 

dependência de seus filhos. 

Assim, era por esta via, do vínculo e até da dependência dela em relação a mim, que 

pude tentar re-significar junto com ela os chamados de Jota. Enquanto ela os interpretava 

como chatos e ‘fiasquentos’, eu mostrava que estes talvez fossem uma forma de comunicação, 

que ele também queria conversar, só que esta era a linguagem dele. Aos poucos, ele ia se 

acalmando e pareceu que ela passava a seguir minhas intervenções como modelo, apesar disso 

não se sustentar ao longo de toda a sessão, pois, em alguns momentos, voltava a ficar 

novamente irritada com o filho. 

 Um dos aspectos salientados pela mãe foi em relação ao quanto sentia prazer em estar 

com Jota quando se tratava de momentos ligados à saúde, como alimentá-lo, passear e brincar. 

Por outro lado, sentia-se muito impotente e frustrada quando envolvia a malformação, como 

estar no hospital ou vê-lo sentir dor. Pode-se pensar que estas atividades lembravam uma 

criança normal e, por essa razão, eram tão prazerosas para Camilla. É como se, nesses 

momentos, ela pudesse sentir mais saúde na relação deles.  

 Percebeu-se, ainda nesta fase, um início de maior disponibilidade de Camilla para Jota, 

mas foi nítido que isso só acontecia depois que ela se sentia suprida na sessão. Diferente de 

antes, que cabia a mim mostrar a presença de Jota, ela o incluiu, depois de ter falado sobre si, 

espontaneamente na conversa. Essa situação já não se manteve assim na primeira sessão de 

psicoterapia, o que denota uma oscilação na maneira com que Camilla atendia ao filho. Nessa, 

ela conseguiu aceitar a inclusão dele, porém com a minha ajuda e, também somente após ter se 

aliviado de suas angústias a respeito do homem em quem estava interessada. 

 Isto me lembrou as idéias de  Bion a respeito da teoria do pensamento (Zimerman, 

2004b). Bion ressalta que a presença de conteúdos de angústia e ainda sem nome, chamados 

por ele de elementos β (beta), produzem um estado confusional e tóxico no psiquismo, que 

não discrimina interno de externo, realidade de fantasia, consciente de inconsciente. Estes 



precisam da capacidade de pensar (função alfa) para transformá-los em elementos α (alfa), isto 

é, numa barreira de contato que exerce a discriminação, impedindo invasões de um lado para o 

outro e promovendo um estado psíquico mais equilibrado. Cabe à mãe, em um primeiro 

momento da vida, assumir essa função alfa, através de uma postura continente que desintoxica 

o bebê de suas angústias (elementos beta), e nomeia suas sensações e experiências emocionais, 

e ajuda-o a digerir, devolvendo-lhe mais tranqüilidade (elementos alfa). Camilla apresentava 

uma falha nessa capacidade de pensar, ou como diria Bion, em seu ‘aparelho para pensar 

pensamentos’ (Zimerman, 2004b), o que a deixava invadida de elementos beta. Para poder 

cuidar de Jota, ela precisava, primeiro, que eu, terapeuta, assumisse essa função de digerir suas 

angústias, transformando-as em elementos alfa e, assim, promovendo maior espaço para que, 

agora sim, ela fizesse esse caminho com seu filho.   

Em suma, na primeira fase do tema relacionar-se primário, Camilla se mostrou pouco 

disponível para atender o filho, precisando mais do espaço da sessão para si mesma. Aos 

poucos, na medida em que ia se sentindo mais ‘abastecida e desintoxicada’, parecia também 

poder se doar mais a Jota. 

 A segunda fase compreendeu o período da terceira à sétima sessão de psicoterapia e se 

caracterizou por solidificar um pouco mais a disponibilidade psíquica de Camilla para Jota, já 

percebida no final da primeira fase. Além disso, observaram-se atitudes de cuidado e afeto 

com o filho, embora com receio de estimulá-lo. Camilla passou, também, a interagir mais 

espontaneamente com Jota, mas ainda depois de se sentir aliviada na sessão. 

 Na terceira sessão, após ter falado bastante sobre suas preocupações, passou a 

naturalmente ajudar Jota com os brinquedos ou ajeitando ele melhor no colchãozinho, mesmo 

ele estando dormindo, e, portanto, não solicitando ativamente sua atenção. Mais uma vez, 

recorremos aos pensamentos de Bion sobre continência (cf. Zimerman, 2004a), que nos 

mostram a equivalência do modelo boca-seio, bebê-mãe e analisando-analista, isto é, aqui 

paciente-terapeuta. Camilla podia conter e atentar mais para o filho depois de se sentir contida 

pela terapeuta, pois antes estava intoxicada com suas angústias e não dispunha de espaço 

psíquico livre e sadio para exercer o seu papel materno. 

 Esse movimento foi, no decorrer desta fase, mais natural ainda, até o ponto de Camilla 

manter Jota no colo toda a sessão, pois ele estava meio ‘enjoadinho’. Nesta mesma ocasião, 

apareceu o brinquedo do fort-dá e ela, agora, mostrou-se aberta para compreender o 

significado psíquico que eu estava apontando, entendendo comigo que o filho não atirava os 

brinquedos por mal-criação. 



Freud (1920/1969) descreveu o brinquedo do fort-dá como sendo um movimento que 

expressa o ir embora e o reaparecer da mãe. Ele observou isso em seu neto, que viveu na sua 

casa por alguns dias. Ele brincava com um carretel de madeira que tinha uma corda amarrada 

a sua volta e, em nenhum momento, lhe ocorria puxar o carretel atrás de si, ou fazê-lo de 

carro, e sim jogar o objeto para a borda da cama fazendo-o desaparecer, dizendo “oooó” 

(representante da palavra alemã fort que significa ir embora) e, logo puxar, com um largo 

sorriso, fazendo-o reaparecer, dizendo “dá” (significa ali). A partida da mãe parecia ter que ser 

encenada, com vistas a elaborar e, ilusoriamente, torná-la passível de seu controle, pois podia 

fazer reaparecer a hora que quisesse. Essa encenação precedia o seu alegre retorno, onde 

presidia o verdadeiro propósito do jogo. Tentei mostrar essa dimensão no brinquedo de Jota, 

para que Camilla pudesse acolhê-lo, se mostrando disponível em ajudá-lo nessa elaboração.  

Apesar de parcialmente aberta para compreender a importância do jogo que estávamos 

brincando nesta sessão, o receio em estimular Jota seguiu presente nos comportamentos de 

Camilla nessa segunda fase. Embora ele demonstrasse que queria evoluir, queria conseguir 

sentar, ela não se aproximou dele, nem tentou auxiliá-lo por iniciativa própria. Pareceu não 

acreditar que isso seria possível, apesar de eu apontar o esforço que Jota fazia e que o deixava 

até mesmo vermelho de tanta força que fazia para sentar.  

 Pode-se pensar que era difícil para ela investir no filho uma grande carga de afeto e 

cuidado e, talvez, não ter o retorno esperado. Stern (1999) nos fala a esse respeito quando 

aponta que, diante da impossibilidade de ter idéias sobre o futuro, instaura-se uma dúvida na 

mãe em investir e se vincular ao filho, temendo, sempre, o fracasso e a perda. Em suma, a 

segunda fase mostrou uma postura ainda de receio da mãe em investir e estimular o filho, mas 

uma maior disponibilidade em atender suas necessidades. 

A terceira fase incluiu a oitava e a nona sessão, e se caracterizou por uma postura 

protetora de Camilla com Jota, além de bastante afetiva. Mostrou-se também muito 

preocupada e insegura quanto ao futuro do filho, com muito medo de perdê-lo, já que ele havia 

sido submetido ao cateterismo. Apareceram sentimentos de culpa por acreditar que deveria dar 

mais de si para Jota. 

Na oitava sessão, Camilla relatou que estava bastante indignada ao ver uma mãe no 

hospital que não reagiu de maneira pró-ativa para salvar o filho que estava tendo uma parada 

cardíaca. Com esta verbalização, ela estava mostrando que se via envolvida numa luta 

ferrenha pela sobrevivência do filho, e que não podia ficar passiva frente às dificuldades. 

Pode-se pensar na sobrecarga que estava sendo manifestada, pois não era permitido a ela 



‘descansar’ nunca, porque isso podia significar um sentimento de não ter atendido o filho. A 

exigência que demonstrava sentir com aquela mãe correspondia à exigência que tinha com ela 

mesma, tanto que, mais adiante na sessão, se disse culpada por não se sentir permanentemente 

conectada com as necessidades de Jota. Mostrei a ela o quanto isso era impossível pela dor que 

representava estar sempre conectada com a situação. E que, agora, talvez estivesse sendo mais 

possível, pois me sentia estando junto com ela nessa luta tão árdua, visando, com isso, aliviar-

lhe o sentimento de culpa e reforçar a aliança terapêutica. 

Viana et al. (1994), ao estudar os aspectos psicológicos da relação mãe-filho com 

malformação, apontaram que um dos sentimentos que parecem nunca esgotar é a culpa 

materna. Esta, já começaria desde antes da relação em si com o filho, e se dá frente às outras 

pessoas, por não se sentir correspondendo às expectativas sociais. Já com a criança, essa 

ocorreria a partir de uma crença em um sangue ruim, ou de um sentimento de incapacidade de 

reparar aquele mal.  

Mesmo Jota não estando presente na nona sessão e, portanto, podendo utilizar todo o 

espaço para si, como já tinha feito anteriormente, Camilla falou no filho e contou sobre estar 

fazendo um diário para registrar tudo que se passava com ela em relação a ele. Talvez, ela 

estivesse querendo deixar gravada a história do filho, a história de ambos. E como sabia que o 

futuro era incerto, precisava de um recurso externo. Pode-se lembrar as idéias de Stern (1997), 

que diz que fica difícil para os pais construírem e atualizarem uma representação mental do 

filho, uma vez que não sabem o que vai acontecer prospectivamente no seu desenvolvimento. 

Esse processo é chamado por ele de vácuo representacional e deve ser evitado através de 

intervenções psicoterápicas. Talvez, o diário significasse justamente o representante de um 

espaço mental, que agora podia nomear o antes inominável, descrevendo a história com o 

filho, e o representando psiquicamente. Em suma, a terceira fase revelou bastante afetividade e 

mais atividade da mãe em relação ao filho. Ela mostrou-se também culpada em não poder 

provê-lo em suas necessidades. 

A quarta fase englobou somente a décima sessão. Caracterizou-se por um momento de 

grande desconexão, pois Camilla quase não se dirigiu ao filho durante toda a sessão. A mãe 

não conseguiu se mostrar tolerante e aberta às necessidades de Jota porque estava 

demonstrando as suas carências e as suas necessidades para a terapeuta. Pareceu estar próxima 

ao comportamento que costumava ter no início do tratamento. Nesse momento, precisava ser 

mais cuidada e amparada para, então, depois poder cuidar. Pode-se pensar que as razões para 

tal regressão residiam no fato de que Jota seria submetido a um procedimento cirúrgico de 



risco em alguns dias. Possivelmente, Camilla estava precisando se defender do extremo medo 

de perder o seu filho. 

A quinta fase compreendeu o período da décima primeira à décima terceira sessões, 

que sucedeu à cirurgia. Assim, Camilla mostrou-se extremamente dedicada e afetiva com o 

filho, conseguindo tolerar mais a dependência e a necessidade de cuidado dele, apesar de 

temer muito perdê-lo. Passou a estimulá-lo com mais facilidade, aceitando seus limites. 

O clima da décima primeira sessão foi de muita angústia devido à cirurgia de Jota. O 

tema da vida e da morte rondava o discurso da mãe, bem como o medo de não conseguir ser 

boa o suficiente para cuidá-lo. Apesar dessas dificuldades, ou justamente por poder verbalizar 

isso, a mãe se mostrou envolvida emocionalmente com Jota, dedicando-lhe completa atenção e 

muito carinho. Procurei reforçar a importância vital da sua presença e do seu investimento 

para o filho naquele momento, visando valorizar sua capacidade de doação em relação a ele. 

Percebeu-se Camilla podendo exercer, com mais facilidade, seu papel materno, abdicando das 

suas necessidades para atender Jota. 

Nesse período pós-cirúrgico, ela mostrou-se bastante tolerante com a dependência do 

filho, pois o colocou para dormir com ela, para poder assim atendê-lo com mais qualidade e 

poder descansar, pois caso contrário, com ele longe, disse que nem conseguia cochilar. 

Realmente, parecia um momento de maior aceitação dela com relação a ele, com toda a 

bagagem de cuidados que demandava. Pois, ao mesmo tempo em que tolerou a dependência, 

passou também a estimulá-lo, colocando-o na cama e ajudando ele a dar ‘passinhos’. Camilla 

pareceu que estava sentindo ‘os passos possíveis’ de Jota, apropriando-se, sentindo-o como 

filho.  

 É preciso a mãe aceitar o filho como seu para, então, lhe dedicar o cuidado e a atenção 

próprios de uma mãe. Schorn (2002) chamou atenção que, no contexto de malformação, essa 

aceitação pode ser lenta e difícil, na medida em que reconhecê-lo como filho, implica em 

aceitar seus próprios limites. Pode-se pensar que Camilla estava vivendo este processo de 

aceitar a malformação, aceitar que a malformação estava presente em Jota, que ele era seu 

filho e que ela era sua mãe. Apesar de semelhantes, eram passos distintos, que pareciam estar 

sendo vivenciados por ela, aos poucos. 

Discorrendo a respeito das deficiências sob a ótica Winnicottiana, Amiralian (2003) 

aponta que a pessoa com uma deficiência congênita tem experiências somáticas peculiares, 

pois entra em contato com o mundo a partir de seu aparato sensorial, que já carrega essa 

marca. Ou seja, seu psiquismo se constitui a partir da deficiência, sendo esta, portanto, uma 



condição estruturante. É diferente de alguém que adquire depois algum tipo de deficiência ou 

doença. A autora entende que é parte da natureza da pessoa, da identidade dela e, assim, ela 

deve ser aceita. Não se vê como portadora de algo, ela é assim. Parece, por um lado, uma 

visão rígida ou preconceituosa, mas por outro, realista, no sentido de considerar essa diferença 

como passível de ser aceita. Amiralian salienta que a mãe de um bebê deficiente deveria se 

sentir dessa maneira, para poder assim genuinamente aceitá-lo como ele é, sem deixar de 

transpor as dificuldades impostas pela condição, mas ao mesmo tempo, não querendo apagar 

uma marca indelével. Ela cita uma idéia de Winnicott que diz que, tal como o ser humano 

começa, assim tem de ser aceito, e amado. É uma questão de amar sem sanções.  

 Para Amiralian (2003), sob a ótica Winnicottiana, a função do ambiente é oferecer as 

condições necessárias de interação que permitam surgir um emergente, um indivíduo que faça 

valer seus direitos e sua verdadeira identidade. E, para isso, qualquer que seja o potencial 

herdado para o desenvolvimento, este só vai acontecer pelos cuidados amorosos de um 

cuidador, preferencialmente, a mãe. E acrescenta que um desenvolvimento saudável significa 

a realização plena de si mesmo e de suas possibilidades. Para tanto, é necessário ser aceito 

pela mãe como se é, para que então essa verdadeira identidade tenha forças para a constante 

superação e busca pela evolução. A quinta fase mostrou, então, aproximação de Camilla em 

relação a Jota, além de mais tolerância e aceitação do contexto e dele como sendo seu filho. 

A sexta fase envolveu a décima quarta e a décima quinta sessão, e se caracterizou por 

um retorno a uma postura de desconexão de Camilla em relação a Jota. Ela estava envolvida 

consigo mesma, suas tristezas e angústias, e parecia não conseguir se disponibilizar 

psiquicamente para atender às necessidades do filho. O olhar de Camilla revelava esta 

condição, pois era vazio e vago, não direcionado a ele, nem a ninguém. É importante salientar 

que essas oscilações podem ser compreendidas como inerentes ao processo psicoterápico, a 

uma construção verdadeira.  

A sétima e última fase englobou o período da décima sexta sessão à entrevista pós-

psicoterapia. Caracterizou-se pela volta de atitudes de cuidado, afeto e estímulo por parte de 

Camilla em relação ao filho. 

Logo no início da última sessão, a mãe já incluiu Jota, por iniciativa própria, na 

conversa. E, naquele dia, tinha um motivo especial, se despedir de mim. Por essa razão, essa 

atitude tinha muito valor, ela não estava querendo, como antes, todo o espaço para si, mesmo 

sendo o último dia da psicoterapia.  



Mãe e filho, cada um a seu modo, estavam aprendendo a explorar o mundo, a vencer os 

obstáculos e a caminharem, primeiro com auxílio para, então, caminharem sozinhos. Jota 

mostrando sua vontade e esforço para começar a caminhar e podendo contar com a ajuda de 

sua mãe, e Camilla também buscando ajuda, voltando para a casa da mãe, e conseguindo, 

assim, se sentir mais forte.  

O momento da despedida, apesar de difícil, foi bastante emocionante no que diz 

respeito à relação dos dois. A mãe introduziu o assunto para mim, incluindo Jota de maneira 

não invasiva e lúdica, através de um palhacinho de pano. Disse que ele ia dormir e tinha que 

dar tchau. Decodifiquei, dizendo que ela estava falando da gente, da nossa despedida. Jota 

começou a chorar, revelando a dor da separação de todos nós.  

No encontro pós-psicoterapia, Camilla contou que estava sentindo, cada vez mais, os 

efeitos da estimulação que vinha fazendo com Jota, demonstrando uma postura mais ativa e 

esperançosa com o filho. No entanto, a atitude de superproteção ainda ficou evidente, o que 

nos faz pensar que pode perdurar na relação deles. 

A mãe se viu feliz com as aquisições do filho, satisfeita e vibrante, além de capaz de 

tolerar seus tombos, ajudando-o a se levantar e lhe dizendo para seguir adiante. Em suma, o 

tema relacionar-se primário apareceu na relação de Camilla e Jota com notável evolução ao 

longo da psicoterapia. A mãe se mostrou paulatinamente mais empática e psiquicamente 

disponível para o filho. Foi evidente, também, uma maior tolerância dela à sua dependência e, 

conseqüentemente, uma postura mais estimuladora ao desenvolvimento dele. A atitude de 

superproteção se manteve em alguns momentos como parte da relação, embora também 

apareceram oscilações ao longo do atendimento.  

 

4.2.3.Matriz de Apoio 

A primeira fase do tema matriz de apoio compreendeu o período entre o primeiro e o 

quarto encontro de avaliação. Nesse momento, Camilla referiu se sentir muito desamparada e 

sozinha, tanto por seu marido como familiares, inclusive no momento do parto. Esse 

sentimento já era antigo na vida de Camilla e pareceu novamente relacionado aos pais dela, de 

quem ela tinha muita mágoa pela falta de apoio recebido. Nesse sentido, ficou evidente para 

mim, desde o início, a necessidade dela de ser olhada e cuidada. E o quanto isso se revertia, 

em algumas situações, numa postura mais passiva, esperando que os outros fizessem por ela e, 

assim, ela se sentisse importante. Camilla chegava a confundir de quem eram as 

responsabilidades, funcionando, às vezes, como adolescente e filha, e não como adulta e mãe. 



Chegou a reclamar, no terceiro encontro de avaliação inicial, que os pais não lhe pagavam o 

anticoncepcional que usava. Ficou claro seu desejo de que seus pais, nem mesmo seu marido, 

lhe custeassem a sua contracepção. Podemos pensar no simbolismo desse desejo, como se a 

parte mulher não pudesse ser bancada por ela ou por seu companheiro. 

 A satisfação em ser cuidada era tanta que, no momento em que rompeu a bolsa para 

ganhar os gêmeos, Camilla não foi ao hospital, pois não queria ir sozinha, esperando por 

alguém para levá-la. A vida dos filhos ficava em segundo plano em relação a si mesma, ao 

quanto precisava de uma companhia. A prova está que a sua descrição da ida ao hospital foi 

extremamente detalhada. Ela contou rindo e demonstrando muito contentamento, mais do que 

quando relatou o momento do parto, quando acabou salientando a solidão. Mostrei para ela, o 

quanto sua atitude de não ter ido antes para o hospital podia significar essa 

vontade/necessidade de ser levada, a fim de, aos poucos, ir compreendendo com ela a real 

intenção e/ou motivos dos seus abandonos consigo e com os filhos. 

Não podemos deixar de salientar a ausência da mãe de Camilla que, mesmo tomando 

conhecimento sobre a situação em que a filha estava, não se deslocou para perto dela, 

delegando à avó essa tarefa. Camilla repetiu como mãe o que fez sua mãe, se colocar em 

primeiro lugar diante dos filhos. Essa repetição de modelo tende a ser muito intensa. A mãe 

tende a trazer para a sua relação com o bebê as experiências que teve com sua própria mãe e 

com outros cuidadores do passado, e também do presente (Barandon, 2002). Um estudo 

recente demonstrou que as mulheres, que apresentavam uma relação mais conflituosa com a 

sua mãe, tendiam a estabelecer um vínculo mais comprometido com o filho, além de 

representá-lo psiquicamente de forma mais distorcida (Sokolowski, Hans, Bernstein & Cox, 

2007). Camilla parecia estar revelando essa vivência, uma relação difícil com a figura 

materna, na qual se sentia em segundo plano, e uma repetição agora com os filhos, inclusive 

com Jota.  

 Essa experiência tão primitiva de relação falha com a mãe, possivelmente, tenha 

marcado a constituição psíquica de Camilla. Pode-se supor que algumas dessas marcas 

estejam ligadas ao desenvolvimento de traços histriônicos, nos quais, segundo Nogueira 

(2005), o apelo pela atenção acaba sendo o maior objetivo da pessoa. Isso era evidente e 

constante em Camilla. Vale lembrar o presente que ela me deu no segundo encontro de 

avaliação, as esculturas de gesso que, embora tenham representado uma forma de 

agradecimento pela continência e apoio sentido, me pareceu também uma necessidade de me 

agradar e, quem sabe, ser ainda mais olhada. Lembro de me sentir, além de grata, 



constrangida, tentando procurar um significado e um contexto naquele presente, já que era tão 

precoce. Talvez, esse meu sentimento contratransferencial nos aponte o ‘buraco’ interno de 

Camilla, um desespero de receber atenção, fruto de suas vivências infantis, agora atualizado na 

relação comigo e também com seus filhos, quando não conseguia assumir seu papel de forma 

constante e ativa. Ela me parecia, muitas e muitas vezes, uma menina frágil precisando de 

cuidados. Assim, desde então, eu me questionava sobre a falta real de apoio recebido ou a falta 

fantasiada e maximizada diante de suas carências infantis. O que eu podia ajudá-la a resgatar, 

a construir ou a enxergar?  

 O que ficou claro, para mim, era que tínhamos que estabelecer ali uma relação 

diferente, onde ela pudesse se sentir apoiada para explicitar todas as suas faltas e sentimentos, 

contando comigo para contar de si. E só assim, aos poucos, iríamos discriminando juntas qual 

era a sua parte nesse afastamento de seus pais, na falta de ajuda de seu marido, enfim, na sua 

solidão, e o que poderíamos fazer com isso.  

Ajudada pelo setting terapêutico, procurei me oferecer como um objeto disponível e 

constante, cuja função era exatamente dividir com ela a carga de sofrimento que carregava, 

pois assim, ela teria a chance de se ver menos como um peso. Era notável que ela se percebia 

assim, um peso para as pessoas e, por isso, também se recolhia, não pedindo ajuda. O peso 

talvez tivesse relacionado com o tamanho do ‘buraco’ que ela sentia, a ‘fome’ psíquica era 

grande. Talvez Camilla temesse, inconscientemente, pedir ajuda para não transbordar toda 

aquela falta e, assim, sentir extrema frustração, caso não atendida. Já que, de alguma forma, 

ela transmitia que não lhe fora dada a segurança de ser atendida emocionalmente. Desta 

maneira, se resguardava na solidão, cheia de ressentimentos, mas inerte.  

O setting psicoterápico e/ou analítico caracteriza-se justamente por ser uma ‘moldura’ 

que organiza o transcurso do tratamento. Por sua delimitação de dia, hora, tempo de sessão, 

freqüência, local e todos os procedimentos da técnica psicanalítica, representa uma idéia de 

constância e continência, abrindo espaço para o transbordamento das angústias, medos e 

sofrimentos dos pacientes. Conforme Pechansky (2005), o setting é um espaço dinâmico a 

serviço do bom andamento da psicoterapia, um ambiente que favorece um encontro verdadeiro 

e seguro. Era esse espaço que eu tentava mostrar a Camilla, um lugar onde ela pudesse ter 

menos medo de pedir, de contar, e assim aproveitar minha função terapêutica para ir re-

significando, ainda que sutilmente, algumas vivências e sentimentos tão dolorosos. Quem sabe 

se ela pudesse me mostrar ‘sua fome’, alguns momentos, voraz, sem que eu me afastasse, 



como em geral sentia que acontecia na relação com sua mãe, ela passaria a ter um pouco 

menos de pavor em pedir ajuda. 

Pode-se pensar, também, que ficar inerte a deixava na posição de filha passiva que 

queria receber, sem ter que abandonar essa esperança. Pois, caso se desse conta de suas 

responsabilidades, estaria desistindo de alimentar essa Camilla menina, abandonando os pais 

da fantasia, tendo que encarar a adultez e, com isso, os pais da realidade. Em uma situação do 

terceiro encontro de avaliação, quando ela deixou de levar a filha ao médico também em 

função das filas do posto de saúde, tentei mostrar que, por detrás daquele abandono com a 

filha, poderia haver esse desejo de ser cuidada e que, nas situações extremas com que se 

deparava, como frente a doenças graves, a esperança aumentava. Assim, já procurava pensar 

com ela, ainda que devagar, no ganho secundário que poderia estar presente em algumas 

situações da sua vida, como não ir ao posto de saúde esperando, com isso, que seus pais 

sentissem pena e lhe levassem ao hospital e/ou lhe pagassem um plano de saúde. 

Sobre ganho secundário, Freud (1917/1969), em sua Conferência sobre o Estado 

Neurótico Comum, nos aponta que se refugiando na neurose, o ego obtém um certo ganho 

proveniente da doença e que, em algumas circunstâncias da vida, isso se acompanha, ademais, 

de uma apreciável vantagem externa que assume um valor real maior ou menor. Segundo ele, 

isso não traz só vantagens para o ego, pois lhe causa sofrimentos e privações importantes; 

porém, é como se o paciente não encontrasse outra maneira de obter o que precisava. Pode-se 

dizer que é quase uma forma de sobrevivência psíquica. Camilla procurava obter um ganho 

secundário de atenção através de uma postura mais passiva, vítima e, por vezes, até doente 

fisicamente, sobre o que freqüentemente se queixava. Eu precisei ser sutil em lhe mostrar isso, 

justamente por entender a dimensão da sua necessidade psíquica e, pela brevidade do 

tratamento, não me possibilitar tanto aprofundamento. Ao mesmo tempo, entrei nessa questão 

diversas vezes, pois não podia me tornar passiva, como ela, a este funcionamento. Senão, 

estaríamos as duas indiscriminadas na passividade e no ressentimento de Camilla, sem poder 

ver a parte dela própria implicada, não deixando de acolher sua dor. 

Segundo Kehl (2004), o ressentido reconhece seu sofrimento, mas atribui toda 

responsabilidade a um outro, mais poderoso que ele, suposto agente do mal que o vitimou. E 

quanto mais os motivos da queixa se justifiquem socialmente, ou quanto menos condições 

psíquicas ele tenha para se apropriar da sua parte, mais difícil é fazer com que ele se desloque 

do lugar de vítima para começar a indagar-se sobre sua responsabilidade quanto ao que o faz 

sofrer. 



Em suma, esta primeira fase se caracterizou predominantemente por uma sensação de 

desamparo e afastamento de Camilla em relação aos seus pais. O apoio do marido também não 

lhe parecia efetivo. No entanto, fomos vendo que parte sua poderia estar implicada nesta 

distância e solidão. A necessidade de uma rede mais consistente de apoio ficou muito clara, 

tanto com relação aos cuidados dos filhos, sobretudo de Jota, como e talvez, principalmente, 

para ela mesma. O nascimento dos gêmeos, sendo Jota com uma malformação, pareceu ter 

abalado o que restava da auto-estima de Camilla, ‘alargando’ ainda mais o ‘buraco’ de suas 

carências afetivas. 

 A segunda fase englobou o percurso do quinto encontro de avaliação à quarta sessão de 

psicoterapia. Nessa, Camilla demonstrou estar se sentindo mais suprida de atenção, tendo tido 

alguns momentos importantes de companhia e apoio da família. Acredito que, não por 

coincidência, sua aparência estava diferente nessa sessão, ela usava brincos coloridos e 

maquiagem. Parecia mais viva e alegre. Tal investimento em si refletia o quanto o olhar 

materno a ‘alimentava’. Ela contou que seu celular, depois de muito tempo, agora estava 

funcionando, pois ela e sua mãe descobriram que o carregador da mãe era compatível com o 

aparelho de Camilla e, a partir de então, este estava disponível para que carregasse seu celular 

sempre que precisasse.  

 Simbolicamente, o carregador de celular poderia estar representando o seio materno, 

que tinha sido agora (re) encontrado por Camilla e, para a sua surpresa, tinha sempre estado ali 

e ela não sabia que era capaz de lhe alimentar. Essa energia pareceu ter lhe ajudado a assumir 

uma postura mais ativa também na busca de recursos para Jota, pois foi a uma rádio, por 

sugestão da avó, pedir remédios. Mais suprida com a sua bateria compatível com a de sua 

mãe, parecia sentir-se literalmente recarregada. Contou também, no quinto encontro, que sua 

mãe lhe fez uma surpresa no seu aniversário, que tinha sido naquela semana, com passeios 

durante o dia, preocupações com sua alimentação e cansaço, e jantar à noite. Camilla 

descreveu o dia em detalhes, muito empolgada, enquanto isso Jota balbuciava alto, parecendo 

sintonizar o clima de alegria e descontração. 

O mais importante dessas mudanças foi Camilla perceber que tinham decorrido de uma 

mudança na sua forma de olhar a sua família, podendo se dar conta, na primeira sessão, que as 

dificuldades também provinham dela mesma, o que foi um passo importante para que Camilla 

se sentisse menos abandonada e sozinha. No entanto, apesar da notável aproximação da 

família e do sentimento de Camilla de menos solidão, percebeu-se que se manteve 

ambivalente em relação ao apoio recebido, transbordando ressentimentos e momentos de 



insatisfação, como quando sua mãe lhe deixou caixas de leite desnatado e não integral, 

dizendo que este não fazia mal, mas não alimentava. Pensei, nesse momento, que não se 

tratava nem de muito simbolismo, era quase nu e cru o material inconsciente: o leite materno 

tinha sido fraco para Camilla, e isso lhe doía muito. 

 Sinteticamente, essa segunda fase guardou maior proximidade de Camilla com sua 

família, especialmente, com a mãe. Tanto sentiu sua mãe se aproximar, como pôde dar-se 

conta que, por vezes, não conseguia chegar perto da mãe e vê-la como uma possibilidade real 

de suporte. No entanto, manteve-se, naturalmente, um sentimento forte de ressentimento, até 

porque se tratavam de ‘feridas’ profundas, que eu sabia que ia levar muito tempo para sequer 

começar o processo de cicatrização.  

 A terceira fase compreendeu o período da quinta à décima primeira sessão de 

psicoterapia, e se caracterizou por um retorno a um sentimento de desamparo, como na 

primeira fase. Camilla se mostrou sobrecarregada emocionalmente, sem se sentir podendo 

dividir suas angústias com a família, e atribuiu isso a uma sensação de cobrança externa. 

Parecia não se sentir correspondendo às expectativas dos seus pais como filha, de seu marido 

como esposa, e também de seus filhos como mãe e, obviamente, sofria sentindo-se fracassada 

e sem valor. Pode-se pensar que, além das reais exigências externas, talvez Camilla tivesse 

ainda que conviver com um Ideal de Ego rígido próprio que, projetado nos objetos externos, 

aumentava consideravelmente a carga. 

O conceito de Ideal de Ego é um pouco controverso entre os autores psicanalíticos 

(Laplanche, 1992), porém o que é consenso, é que é uma instância que funciona como 

referência a como o sujeito deve se comportar. Freud (1923/1969), em seu texto sobre o Ego e 

o Id colocou que este é formado não a partir de uma catexia do objeto, e sim de uma 

identificação direta e imediata com os pais e com o que o sujeito acha que eles esperam dele 

mesmo. É resultante da conversão do narcisismo (idealização do ego) e, por isso, varia em 

cada indivíduo com relação à sua flexibilidade. Camilla projetava uma grande expectativa dos 

pais em relação a ela, e sentia nunca conseguir atingir aquele ideal, sentindo-se inferiorizada e, 

por conseguinte, menos amada. Pareceu ter desenvolvido um Ideal de Ego severo e 

inalcançável que lhe colocava para baixo e não lhe mostrava muitas saídas. 

 O resultado era se sentir só e desvalorizada, e isso acabava refletindo no cuidado com 

seus filhos, pois não tinha ânimo e nem se sentia competente para cuidar deles. A situação 

financeira da família era precária e isso agravava ainda mais as dificuldades de Camilla que, 

realmente, tinha que dar conta de resolver e lidar com uma série de problemas importantes em 



sua rotina. Stern (1999) aprofunda a importância do apoio na vida da mãe de um bebê, pois 

este é um momento de extremo cansaço e exaustão emocional. Salienta, ainda, que o ideal é 

que receba o apoio de uma figura materna benigna, ou seja, alguém que acione lembranças 

positivas e de cuidado. Obviamente, o suporte do marido também é fundamental, mas, 

segundo o autor, ocupa outro lugar diferente do da figura materna, pela falta de experiência 

em lidar com bebês e por ser alguém do presente da mãe, não relacionado ao aconchego do 

passado. Sem este apoio, Stern afirma que aumenta o risco da mãe entrar numa depressão e, 

assim, desenvolver problemas relacionais com o bebê.  

No caso de Camilla, ela não só tinha o cansaço de uma mãe de um bebê sem 

problemas, a irmã gêmea de Jota, que por si só já seria pesado, como tinha, ainda, que lidar 

com uma série de necessidades e cuidados especiais de um filho com malformação, que vivia 

sob risco constante, o que intensificava significativamente sua sobrecarga. Davis et al. (1998) 

enfatizaram que as mães de bebês com cardiopatias cardíacas apresentam um nível de estresse 

diário bastante acima do normal. E Camilla não contava com um apoio competente nem da 

própria mãe, como já foi referido, nem do marido. Este, talvez, por uma enorme demanda e 

conseqüente frustração em não conseguir suprir as necessidades da família, vivia, de acordo 

com Camilla, estressado e desconectado dos sentimentos e necessidades dela.   

Isso apareceu na oitava sessão, quando Camilla referiu a falta de apoio do marido no 

momento delicado que estava enfrentando com Jota, pois após realizar o cateterismo, tinha 

ficado sabendo de outros agravantes no quadro clínico do filho. Porém, ao mesmo tempo em 

que reclamou da ausência do marido, ela não tinha conseguido dividir com ele as informações 

recebidas no hospital, pois era seu aniversário e ela não o queria chatear ainda com mais 

problemas. Assim, mais uma vez, se via sozinha e desamparada. Propus ajudá-la a conversar 

com Jorge para colocá-lo a par do que estava acontecendo, lhe mostrando que era necessário 

pedir ajuda, além do direito dele como pai em saber. Assim, buscamos, juntas, tentar fortalecer 

a matriz de apoio. Porém, Jorge, apesar de decidir ir com ela buscar mais informações sobre o 

filho, demonstrou grande dificuldade para encarar a gravidade do diagnóstico e, também, para 

expressar o medo de perdê-lo, revelando-se um apoio falho para Camilla. 

 Em relação à família, Camilla também demonstrou estar muito sozinha. Na décima 

primeira sessão, logo após a cirurgia de Jota, ela chegou sem se alimentar, dizendo que 

ninguém estava lhe ajudando na estada deles no hospital. Mais uma vez, questionei se ela 

tinha pedido ajuda, e ela me respondeu negativamente, ao que apontei a sua parte nesta 

situação. Na verdade, isso apareceu como uma constante ao longo do tratamento de Camilla: 



ter de conter e acolher sua tristeza por não ser ajudada e em não dispor dos recursos 

necessários, ao mesmo tempo em que tinha que mobilizá-las para enxergarmos juntas a sua 

parcela de responsabilidade naquela situação. Sobre as informações médicas que Camilla 

agora tinha tido mais coragem de ir atrás, e Jorge ainda se mantinha resistente em saber, sabe-

se que os pais de crianças com cardiopatia tendem a ter um conhecimento muito superficial 

acerca da malformação dos filhos, particularmente, em relação às suas causas, aspectos 

fisiológicos, medicações e cirurgias (Cheuk et al., 2004). Os autores apontam a necessidade de 

programas que visem reduzir estas lacunas. Porém, pode-se pensar que, no caso de Camilla e 

Jorge, além da provável deficiência do sistema de saúde que não oferece de forma acessível 

estas informações, existia um medo de saber e se deparar com a gravidade da situação que, 

naquele momento, estava sendo mais claramente exposta por Camilla. Talvez, a minha 

presença como um objeto continente tivesse encorajado Camilla a inteirar-se da realidade. 

 Em resumo, esta terceira fase foi marcada por um retorno à sensação de desamparo e 

solidão. Sentia que tinha que enfrentar sem apoio a pesada carga dos cuidados de Jota e da 

realidade ameaçadora imposta pela gravidade da malformação. Era constante seu sentimento 

de não corresponder às expectativas de seus pais e marido, o que a fazia sentir-se 

desvalorizada. No entanto, naquele momento, ela estava podendo ir atrás das informações 

sobre a saúde do filho, bem como de recursos para ajudá-lo. 

 A quarta fase foi marcada somente pela décima segunda sessão. Novamente, assim 

como na segunda fase, Camilla demonstrou estar se sentindo apoiada pela mãe e por sua 

família. Carmem e a avó materna a estavam ajudando a organizar um chá beneficente para 

arrecadar recursos para ajudar Jota, e Camilla estava nitidamente empolgada com essa 

perspectiva. O apoio tinha enchido Camilla de energia. Ademais, ela se mostrou mais ativa em 

pedir ajuda, o que certamente contribuiu para aumentar ainda mais a matriz de apoio. Quem 

sabe o seu medo em ser frustrada já não fosse tão ameaçador a ponto de paralisá-la.  

A quinta fase englobou da décima terceira à décima quinta sessão. Camilla estava 

muito triste nesta fase, sentindo-se vazia e precisando ainda mais receber atenção. Disse que 

isso começou quando viu que cortaram a luz na sua casa, somado ao fato de que o marido 

disse que não tinha dinheiro para lhe dar. Além da situação objetiva de tantas restrições com 

relação até mesmo às suas necessidades básicas, simbolicamente Camilla mergulhava, nessas 

situações, na falta. Era um mundo de escassez que a remetia à sua carência interna. Por isso 

que a sua necessidade de ser cuidada passou a ser uma urgência nesse período, levando-a até 

mesmo a uma tentativa de suicídio, que pareceu ser histrionicamente forjada. Entendi isso 



como uma indicação clara de que era preciso chamar sua mãe e tentar, em conjunto, ajudá-las 

a identificar os pontos de conflito e, dentro do possível, a resgatar os laços afetivos. A matriz 

de apoio precisava de um reforço, para que então, internamente, Camilla se sentisse mais 

preenchida. Um dos aspectos que, mais uma vez, ficou claro foi o quanto ela não conseguia 

aproveitar algumas oportunidades oferecidas pela mãe, como um curso profissionalizante. 

Mesmo assim, a mãe, ainda, ressaltou sua intenção de ajudar Camilla. 

Uma das razões possíveis para essa resistência de Camilla ficou clara para mim nessa 

décima quarta sessão, na presença de sua mãe. Havia uma evidente indisponibilidade dela em 

relação à filha, quando, por exemplo, se mostrou com pressa para voltar ao trabalho, ou 

quando disse que nem tinha perguntado bem sobre a tentativa de suicídio da filha, já que iriam 

conversar ali comigo, e ia ficar repetitivo falar duas vezes - mesmo percebendo-se que Camilla 

estava num estado de imensa tristeza e até apresentando um certo risco. Assim, Camilla, por 

defesa, se fechava para não ser tão machucada pelo ‘egoísmo’ da mãe, perdendo, com isso, até 

o que ela podia lhe dar de bom, fato este que foi confirmado pela mãe ao dizer que a filha 

parecia um “porco espinho” que soltava farpa para todos os lados. Parecia que os espinhos 

tinham sido até então essenciais para a sobrevivência psíquica de Camilla, e residiam no seu 

corpo sem que ela os percebesse e nem pudesse, por isso, recolhê-los em algumas situações ou 

com algumas pessoas. Por isso, ficavam muitas vezes também a mostra com Jota, quando ela 

não se oferecia como uma mãe continente e disponível, ou até com o marido, quando não 

solicitava ajuda. 

 Winnicott (1967/1975) salienta que o ambiente-mãe precisa acolher o bebê, para que 

ele possa se constituir psiquicamente de maneira sadia. Caso contrário, se instalará um déficit, 

um ‘buraco’, uma fragilidade que passa a ser um núcleo de angústias intensas para o sujeito. 

Nessa linha, Calich (2005), ao discutir os modelos psicanalíticos da mente, aponta que o 

modelo do déficit entende que, não havendo um estímulo externo organizador (holding 

materno), uma cadeia de desenvolvimentos deixa de existir, podendo partes da mente 

deixarem de se desenvolver. Estabelece-se um vazio. Camilla parecia defender-se deste vazio, 

tornando-se distante, através de ‘seus espinhos’. 

 Outro aspecto importante nesta fase foi a própria mãe reconhecer sua parte nos 

‘espinhos’ de Camilla, podendo se ver muito crítica com a filha. Com isso, pareceu ter aberto 

espaço para Camilla enxergar que sua preocupação era verdadeira, mas que eu aproveitei para 

reforçar. Fui acometida pela angústia de sentir o pouco envolvimento de sua mãe, acreditando 

que ela precisava se envolver mais com Camilla, proporcionar-lhe mais suporte, e pareceu que 



ela foi tomando pé da situação e se sentindo mais implicada, dizendo que se ainda não 

existisse uma saída fácil para os problemas da filha, ela iria criar uma, pois não deixaria 

Camilla ficar como estava. 

Em suma, a quinta fase denunciou, com muita clareza, a solidão interna de Camilla, 

oportunizando que trabalhássemos a aproximação efetiva da mãe. Aqui, ficou evidente que 

Camilla sentia falta de um apoio para suas dificuldades como pessoa antes das dificuldades 

como mãe.  

A sexta e última fase compreendeu da décima sexta sessão de psicoterapia ao encontro 

pós-psicoterapia. Camilla revelou estar se sentindo bem mais apoiada pela mãe, tanto do ponto 

de vista emocional como material. Contou que a mãe tinha conseguido um espaço no brique 

para que ela vendesse suas criações em gesso, se preocupando também com o seu bem-estar, 

ao ter providenciado um guarda-sol para lhe proteger. Lembrei do guarda-chuva que, no início 

do tratamento, Camilla disse que não tinha e, por isso, sempre se molhava. Em algum nível, as 

defesas protetivas pareciam estar se constituindo. Nesse momento, Camilla ressaltou, também, 

que ela própria precisava agora se organizar para aproveitar a chance que sua mãe estava lhe 

proporcionando. Quem sabe, ela estivesse podendo ver mais ativamente a sua parte, aspecto 

tão trabalhado ao longo da psicoterapia, não esperando mais que tudo viesse de fora. Inclusive 

comentou já estar trabalhando para as exposições. 

 Na última sessão, Camilla contou bastante satisfeita que sua mãe havia cedido uma 

casa localizada no mesmo terreno em que morava para ela e a família, além de uma peça para 

que ela fizesse uma loja permanente para vender artesanato. Demonstrou, nesse momento, 

estar conseguindo reconhecer a ajuda da mãe, além de manifestar sua intenção em logo arcar 

com as despesas da casa, que estavam sendo, até então, custeadas pela mãe. Camilla se 

mostrou sentir mais apoiada também pelo marido, vendo-o diferente, mais próximo da família. 

Pode-se pensar que estas mudanças refletiam uma transformação interna de Camilla, ela 

estava podendo também se aproximar mais das pessoas, pedir mais ajuda e, quem sabe, sentir 

menos ganhos secundários com a vitimização. Era evidente que tinham diminuído seus 

‘espinhos’, pois na mesma sessão, me convidou para um chá beneficente para Jota que, apesar 

de estar organizando já há algum tempo, não tinha me falado.  

Quem sabe, esse movimento de Camilla tivesse a ver com a possibilidade de aceitar 

mais as limitações dos pais e do marido, antes tão dolorosas para ela. A exigência severa, que 

invadia a sua mente com relação a ela mesma (Ideal de Ego), era a mesma exercida com as 

outras pessoas, resultando em uma constante e completa frustração. Na sessão pós-



psicoterapia, ela verbalizou aceitar mais estes limites, apesar de que gostaria que não fosse 

assim. Ou seja, não deixou de ter clara a sua vontade e necessidade, mas pôde lidar com a 

realidade e ver a diferença entre estas, o que nos mostra que não se tratava de uma idealização. 

Assim, pareceu estar conseguindo aproveitar mais o que tinha de positivo.  

 

4.2.4.Reorganização da Identidade 

A primeira fase do tema reorganização da identidade compreendeu o período do 

primeiro ao quarto encontro de avaliação. Esta se caracterizou por uma baixa auto-estima de 

Camilla, e uma auto-imagem ligada a sentimentos de desvalia, como incompetência materna. 

A literatura aponta que o nascimento de um filho com malformação tende a influenciar 

negativamente na auto-estima e na auto-imagem da mãe (Kroeff et al., 2000), que se sente 

inferior e incapaz de promover evoluções no seu filho, uma vez que seu interior é percebido 

como “estragado”, já que o gerou com imperfeições. Lago e Nunes (2003), em uma pesquisa 

qualitativa realizada em Porto Alegre, que entrevistou quatro mães de crianças com fissura 

lábio-palatal, também apontaram sentimentos de desvalia que as levavam a enxergarem-se 

fracas e inferiores. A percepção chocante da falha materna tende a arruinar com suas 

esperanças, como se tudo que ela fizesse fosse fadado ao fracasso. Se pensarmos que esses 

sentimentos já habitavam a mente de Camilla, temos uma idéia do quanto a malformação veio 

a confirmar fantasias antigas de inferioridade. Santos (2005) aponta essa realidade, dizendo 

que, em alguns casos, o diagnóstico só vem a reatualizar e sublinhar as falhas já sentidas.  

 O sentimento de incompetência traduziu, também, um prejuízo real no exercício do 

papel materno, pois Camilla revelou não conseguir, de fato, dedicar-se com afinco aos 

cuidados dos filhos gêmeos. Um exemplo disso foi quando os colocou em risco no momento 

do parto, ao não ir para o hospital no tempo adequado por medo de a internarem sozinha, 

tendo ficado 19 horas com a bolsa rompida. Ademais, nesta fase, a representação de Camilla 

em relação aos genitores era de um cuidado insatisfatório e muita mágoa, mostrando que seus 

modelos de identificação primária não serviam como uma base segura para suas relações. Em 

função disso, percebeu-se dificuldades dela em assumir o papel de mãe, mostrando-se passiva 

e, de certo modo, até descuidada com Jota, referindo que não levantava cedo para tirar ficha 

para o médico. Essa postura é apontada por Lago e Nunes (2002), que encontraram a atitude 

de resignação nas mães do estudo. Segundo as autoras, pode ocorrer uma cessação da resposta 

ativa em razão de uma descrença no êxito, por tudo de errado que já aconteceu. Além disso, no 

caso de Camilla essa passividade podia significar também, como já foi dito, a dificuldade dela 



na transição de deixar de ser só filha e assumir o papel de mãe, tarefa própria da maternidade 

(Szejer & Stewart, 1997). 

Investigando situações com crianças sem problemas de saúde, Mayes e Leckman 

(2007) apontaram que as mães, que revelaram uma percepção de sua própria mãe de descuido 

e pouco afeto, tiveram índices mais altos de depressão ou mais oscilações no humor no pós-

parto e, portanto, mais problemas relacionais com o seu bebê. Ou seja, houve uma tendência à 

repetição de um modelo relacional insatisfatório. Essa repetição ficou evidente na história 

relacional de Camilla com Jota, pois assim como reclamava de sua mãe que não a tinha em 

primeiro lugar, ela também, em algumas situações, se priorizava em relação ao bem-estar do 

filho. 

A segunda fase incluiu do quinto encontro de avaliação à quarta sessão de psicoterapia. 

Camilla começou a resgatar, de forma incipiente, a sua auto-estima, quando se viu sonhando 

em ser possível que um dia fosse ‘olhada’ por um outro homem, da sua idade e que 

considerasse bonito. Compreendi que essa fantasia estava significando uma prova de valor 

para ela mesma. Percebe-se, aqui, a busca de gratificações de cunho mais infantil do que 

genital. Ela precisava se sentir olhada e admirada. Nogueira (2005) apontou que, em mulheres 

com traços de personalidade histérica, as lacunas deixadas pelas primeiras relações minam as 

relações amorosas de aspectos infantis de dualidade, exclusividade e desejo de constante 

satisfação.  

Esse aspecto mais infantil aparece também através de uma representação de si mesma 

de grande vulnerabilidade. Ela não se via com defesas competentes que lhe dessem proteção, 

sentindo-se fraca e exposta aos riscos, o que prejudicava seu exercício do papel materno. 

Nesse momento, contou, com medo de receber críticas que o seu descuido com a chuva tinha 

molhado a certidão de nascimento do filho, necessária para solicitar um documento de 

desconto no transporte público. Simbolicamente, mostrei que se tratava de uma desproteção 

dela mesma, simbolizada pela falta do guarda-chuva, e que tínhamos que enfrentar isso no 

tratamento, pois geralmente a sua própria crítica, projetada nos outros, podia levá-la a se 

afastar também de possíveis cuidados. 

 Vale ressaltar aqui que o ideal de ego inalcançável de Camilla e o conseqüente 

superego severo tendiam a dificultar a aproximação dela com as pessoas, por medo das 

críticas. Estas, na verdade, muitas vezes resultados de projeção, funcionavam como os 

“espinhos” antes mencionados e representavam um risco também na relação terapêutica. Azar, 

Nix e Makin-Byrd (2005) discutem o processo de mudança nos esquemas parentais ao longo 



de uma psicoterapia, e sistematizam alguns elementos que devem fazer parte desse trabalho. 

Um deles é a necessidade de criar um ambiente seguro, uma aliança terapêutica sólida com o 

paciente e, para tanto, os autores ressaltam que é preciso ter cautela com as intervenções que 

possam funcionar como superegóicas. Estas só devem reforçar a crítica e o julgamento que a 

pessoa já faz dela mesma e inibir quaisquer chances de aproximação e confiança. Uma das 

formas que utilizei para que Camilla não me sentisse crítica foi mostrar que ela é quem 

pensava que era desastrada, ela é quem se via com julgamento, ou seja, reduzir a projeção para 

que ela pudesse livrar a representação dos outros como pessoas intolerantes. Ela precisava se 

apropriar do que ela fazia consigo para descontaminar o campo relacional, pelo menos 

comigo, num primeiro momento. 

A seguinte associação de Camilla demonstrou que minha intervenção talvez tenha 

acessado um modelo identificatório de afeto, a sua relação com a avó materna. Falou sobre a 

ajuda dela na busca de recursos para Jota, as duas tinham ido numa rádio para pedir 

medicamentos para ele. Não por coincidência, essa relação de apoio e cuidado da avó a ajudou 

a exercer o papel materno mais ativamente. Na quarta sessão, as memórias antigas de afeto 

seguiram sendo relembradas na interação com Jota. Enquanto ele brincava com um 

bonequinho de pano, Camilla comentou, bastante nostálgica, que, quando criança, sua avó 

confeccionava bonecos como este para ela. Pode-se pensar que a dupla Camilla-Jota estava 

psiquicamente, naquele momento, equivalendo a uma dupla vó-Camilla de segurança e “calor” 

e, quem sabe, também por ela estar sentindo formar uma dupla afetiva Aline-Camilla.  

Em resposta ao trabalho sobre os fantasmas no quarto do bebê (Fraiberg et al., 

1975/1994), que se referiu ao quanto às frustrações e falhas dos primeiros objetos de 

identificação da mãe poderiam ser atualizadas com seu bebê, Lieberman, Padrón Horn e 

Harris (2005) escreveram um texto sobre os anjos no quarto do bebê. Neste texto, os autores 

apontaram justamente que a transgeracionalidade pode acessar também figuras seguras e 

competentes do passado da mãe, que vão lhe ajudar a estabelecer uma relação continente e 

afetiva com seu bebê. Segundo eles, é função do terapeuta ajudar a “exorcizar” os fantasmas e 

reforçar “os anjos”, acreditando que esses últimos podem ter uma força surpreendente no 

psiquismo, e vencer a batalha. A avó de Camilla estava se revelando na sessão como um anjo, 

que foi acessado após, talvez, ela sentir uma vivência segura comigo. Barandon (2002) 

observa que a relação terapêutica na psicoterapia pais-bebê pode servir de palco para re-

significar modelos de relações patológicas do passado dos pais, já que estes são repetidos 



durante o tratamento. A autora ressalta que, cabe ao terapeuta, simbolizar o que vê e ouve, 

partindo também de seus próprios sentimentos. 

A terceira fase compreendeu a etapa entre a quinta e a décima sessão de psicoterapia. 

Nesta, Camilla reativou seus sentimentos de mágoa e ressentimentos em relação aos seus pais, 

sentindo-se rejeitada e inferiorizada por eles. Ela se sentia pouco libidinizada pelos pais e, pelo 

contrário, investida de um narcisismo mais negativo que a levava a acreditar na sua 

incompetência como pessoa e como mãe. Parecia nunca ter se sentido uma prioridade na vida 

de sua mãe, referindo, inclusive, se sentir sempre preterida quando ela tinha que fazer uma 

escolha. Esses sentimentos de desvalia parecem ter sido agravados com a malformação de Jota 

(cf. Santos, 2005). 

As falhas primitivas vivenciadas por Camilla na relação com seus pais e, sobretudo 

com sua mãe, pareciam impedi-la de entrar, com tranqüilidade, no mundo infantil de Jota. Ela 

demonstrou dificuldade em decodificar a brincadeira do filho, referindo-se aos brinquedos 

estarem espalhados enquanto ele se divertia. Esse contato com o lúdico requer que sejam 

discriminados os papéis de criança-filho e de adulto-mãe, os quais não estavam bem definidos 

em seu psiquismo. Camilla pareceu, primeiro, precisar brincar e viver ali comigo o seu lado 

infantil, resgatando suas frustrações, perdas e também manifestações afetivas de seus pais. 

Isso apareceu na sétima sessão, quando ela me pediu, com constrangimento, para mostrar a 

fita de seus 15 anos. Falou também em trazer a fita do nascimento de seu filho mais velho, 

porém, foi muito clara a sua preferência por me mostrar primeiro a do seu aniversário. Pode-se 

pensar que sua vergonha revelava uma percepção, mesmo que inconsciente, da prioridade de 

si mesma e de seu lado infantil em detrimento do lado mãe, adulto. 

Nesta mesma sessão, assistindo a fita da sua festa, Camilla explicitou as perdas que 

teve ao longo de sua vida, as quais se iniciaram no nascimento do seu primeiro filho. 

Simbolicamente, essas perdas materiais poderiam estar representando as oportunidades 

perdidas com a maternidade precoce. Mesmo em condições naturais, a maternidade envolve 

uma série de lutos (Szejer & Stewart, 1997) e, no caso de Camilla, esta chegou cedo em sua 

vida, além de ter trazido posteriormente, com Jota, um contexto ainda mais difícil. 

Mostrei que ela devia estar me falando de perdas maiores do que as materiais, ao que 

confirmou dizendo que, assim como sua mãe, tinha toda uma vida de sonhos pessoais e 

profissionais que não se concretizaram, como namorar, fazer chá de panela, casar, comprar um 

apartamento, fazer faculdade, etc., Camilla poderia estar falando também da maternidade em 

relação a Jota, que também não tinha sido bem de acordo com suas expectativas. 



A dor de Camilla era tanta por não sentir ter tido uma “mãe suficientemente boa” 

(Winnicott, 1967/1975), que pedir ajuda ficava sendo algo quase impossível para ela. Parecia 

não agüentar mais quaisquer frustrações, o que a tinha prejudicado inclusive para lutar por 

seus ideais. Referiu que não conseguia pedir ajuda mesmo em momentos muito difíceis, por 

medo das possíveis respostas negativas. Nesse momento, mostrei a ela como, 

antecipadamente, sem se dar conta, lhe apresentava um futuro fracassado, perdendo a chance 

de ‘virar o jogo da vida’. 

A quarta fase incluiu a décima primeira e a décima segunda sessão. Caracterizou-se por 

um momento de extrema preocupação e dedicação da mãe aos cuidados de Jota. 

Nesta fase, Camilla acessou um modelo de identificação mais competente dos pais e 

familiares no que se referia aos cuidados recebidos, quando ela estava doente. Possivelmente, 

essas lembranças estavam interferindo para que ela agora pudesse estar mais dedicada ao filho, 

tolerando sua fragilidade e dependência. Pode-se pensar, também, que as repetidas 

somatizações de Camilla, parte de seu caráter histriônico, poderiam repousar sobre essas 

lembranças de que, quando ficava doente, recebia o colo e a atenção desejada.  

Em seguida, ela mencionou se ver como alguém muito vulnerável, que por isso sempre 

ficou doente. Essa idéia traduziu claramente a percepção de um interior doente, estragado, 

frágil, capaz de gerar um filho malformado. Ademais, sutilmente, Camilla acrescentou que ter 

um bebê com problemas poderia ser um castigo por não ter seguido os conselhos da mãe, de 

não sair de casa. Aqui, Camilla demonstrou uma crença de que ter “desobedecido” a sua mãe 

acarretou que ela tivesse as dificuldades que tem hoje, como se fossem castigos. A falta de 

uma informação concreta sobre a causa da malformação abre espaço para que as fantasias 

maternas sejam construídas (Lago & Nunes, 2002). Essas fantasias têm como base as 

frustrações e conflitos da mãe, com ela mesma e com a família. Apesar de muito particulares, 

as crenças tendem a se mostrar repetitivas nos discursos de mães com filhos com malformação 

(Lago & Nunes, 2003; Viana et al., 1994), envolvendo geralmente culpa. As mães acreditam, 

em algum grau, que se deveu a elas esta ocorrência, como se tivessem uma responsabilidade 

real por isto. Algumas, inclusive, pensam que é um castigo por algum erro cometido (Lago & 

Nunes, 2002). No caso de Camilla, esse sentimento de culpa e conseqüente castigo poderia 

decorrer da noção de ter buscado ativamente o situação atual da sua vida, também por raiva 

dos pais, da família e do tratamento que recebia. Ela queria sair de casa e, assim, procurou 

relações de mais compromisso, envolvendo filhos, também numa tentativa de construir uma 

família como núcleo, mas talvez ainda com um desejo de se vingar da mãe (palco do castigo). 



Expressar essas crenças e medos, ao mesmo tempo em que poderia ser árduo, pareceu também 

abrir espaço na mente de Camilla, dando-lhe forças para enfrentar as dificuldades mais 

ativamente, procurando resoluções concretas, pois logo expressou seu desejo de trabalhar e 

parar de ficar se lamentando. 

A quinta fase compreendeu o período entre a décima terceira e a décima quinta sessão 

de psicoterapia. Foi um momento de oscilação emocional, no qual Camilla despencou de um 

estado de extrema esperança e felicidade, pelo sucesso da cirurgia e evidentes progressos de 

Jota, para um intenso desânimo e desamparo. O corte da luz e a falta de dinheiro sinalizaram 

um retorno às dificuldades, às quais, dali a pouco tempo, teriam que ser enfrentadas sem a 

minha ajuda. Camilla “berrou” por atenção, implorando um reforço egóico para seguir em 

frente, o que foi conseguido através da aproximação de sua mãe e da indicação de uma 

continuidade de tratamento após o término da psicoterapia breve pais-bebê.  

A sexta fase englobou da décima sexta até o encontro pós-psicoterapia. Nesse período, 

Camilla mostrou uma representação de si mais capaz de enfrentar as dificuldades da sua vida, 

dizendo que se via antes muito fechada, como um “Caracol dentro de uma conchinha”, sem 

conseguir ver soluções para os problemas; e agora, com a ajuda da psicoterapia, procurava as 

possíveis saídas, sem se paralisar. Não coincidentemente, foi notável a aproximação com a sua 

família de origem e, sobretudo, o prazer experimentado em estar na companhia deles mesmo 

em relação à mãe. 

No entanto, os sentimentos de mágoa, em alguma medida, persistiram e foram 

considerados por Camilla como eternos, impossíveis de esquecer e “de apagar”, o que 

demonstrou a intensidade das marcas das primeiras experiências. Estas são constituintes da 

estrutura psíquica do indivíduo e, por mais que este possa tentar resgatar eventuais lacunas em 

outras relações posteriores, os primeiros objetos marcam indelevelmente a memória e, 

especialmente, o psiquismo (Riviere, 1936/1986; Winnicott, 1956/2000). 

Ainda assim, no encontro pós-psicoterapia, ela se disse mais feliz com seu filho e sua 

família, podendo inclusive se ver olhando mais para ele, e mais apropriada de seu papel 

materno, percebendo a necessidade natural dos filhos em relação a ela, e sua responsabilidade 

como mãe. Ao final, Camilla agradeceu a minha ajuda de um jeito bastante afetivo e 

verdadeiro. Chorando bastante, me deu um abraço forte e olhou fundo nos meus olhos. Me 

chamou atenção não ter levado presentes, como no início do tratamento, já que agora sim era 

um momento muito especial. Logo entendi que, talvez, não tivesse tido que me agradar como 



antes e, por isso, eu tinha sentido mais verdade naquele abraço. Me emocionei muito ao 

perceber isto, pois estava diante de uma Camilla com menos espinhos e mais transparência. 

No encontro pós-psicoterapia, foi aplicado novamente o Inventário Beck de Depressão 

(BDI), cujo resultado indicou ausência de depressão. Esta mudança, apesar de não poder ser 

considerada determinante de um bom estado de saúde mental, indica que houve, pelo menos, 

uma atenuação dos sintomas depressivos ao longo da psicoterapia. Isto pode ter ocorrido em 

razão da psicoterapia e de outros acontecimentos vivenciados por Camilla no intervalo desses 

sete meses que a família esteve em atendimento. Não se pode precisar quais destes 

acontecimentos tiveram a ver, direta ou indiretamente, com o tratamento. No entanto, pode-se 

pensar, sucintamente, em alguns fatores que podem ter contribuído para este resultado: a 

maior aceitação da realidade de dependência de Jota e a conseqüente evolução dele, a 

aproximação de Camilla de sua família de origem, sua melhor auto-estima, um maior apoio do 

marido, e a esperança de estabilizar um pouco a situação financeira em virtude da ajuda 

recebida de sua mãe (casa para morar, local para vender seu artesanato). 

 Em suma, o tema reorganização da identidade, ao longo da psicoterapia, evidenciou 

uma aparente melhora na auto-estima de Camilla, tanto em relação a si mesma como com sua 

maternidade, passando a se ver como mais competente. As exigências severas ficaram mais 

atenuadas, dando chance a ela se arriscar mais, como pensar numa atividade profissional e em 

formas mais ativas de ajudar Jota. Parece ter conseguido, mesmo que em parte, abrir mão das 

gratificações mais infantis, galgando objetivos profissionais e pessoais, de acordo com os seus 

limites e responsabilidades. E, por isso, com menos necessidade de obter tantos ganhos 

secundários. Porém, pela complexidade psíquica de Camilla, acredito que ela ainda oscile 

bastante prognosticamente, especialmente, porque não havia perspectiva de estabilização da 

grave situação de Jota. Sua percepção em relação aos pais também pareceu sofrer uma sutil 

mudança. Ela se deu conta de ‘seus espinhos’ e da maneira distorcida que, por vezes, via sua 

mãe. Por um lado, pôde aceitar mais os seus pais da realidade, mantendo suas dores e mágoas, 

embora o ressentimento profundo manteve-se presente, mesmo que em menos intensidade. Os 

traços histriônicos e depressivos identificados durante o tratamento nos permitem visualizar 

um prognóstico reservado, apesar das evidentes melhoras, e levaram a indicação de que 

Camila continuasse com um novo terapeuta num tratamento sistemático e prolongado29. 

  

                                                 
29 Este foi iniciado com o acompanhamento da terapeuta e do supervisor clínico deste estudo no Instituto da 
Família de Porto Alegre (INFAPA). 



Considerações finais 

Buscando integrar os quatro temas da constelação da maternidade, entendo que uma 

conceptualização comum que passa, em diferentes pontos por todos estes temas, seria a teoria 

psicanalítica do trauma. Este é produzido por um excesso de investidura libidinal do ego sobre 

a realidade (Marucco, 2005). O ato de sobre-investidura é um esforço enorme de representar o 

ocorrido e, nesse esforço, o ego se esvai libidinalmente. Por isso, o autor diz que a realidade 

exterior pode resultar em patologia psíquica, sendo, neste caso, o trauma iniciado pelo objeto e 

não pelo sujeito. Aqui nos vale uma reflexão de como fica o exercício desta doação e 

aceitação incondicional do bebê, descrito anterior, próprios de uma “mãe suficientemente boa” 

(Winnicott, 1956/2000) em uma situação de trauma em função de uma malformação. É 

preciso pensar que, além de tudo, nesse momento, a mulher está em um estado completamente 

regressivo e vulnerável psiquicamente, e é neste que ela precisa enfrentar o impacto da 

malformação.  

No nosso contexto, a realidade externa da malformação exigiu um enorme esforço 

egóico da mãe para enfrentar este trauma, e representar esse bebê. Para tanto, ela precisava 

enfrentar a real situação física e psíquica de Jota (vida e crescimento), aceitá-lo como seu 

filho, com todas as necessidades especiais que ele carregava (relacionar-se primário), 

contando com sua capacidade psíquica (reorganização da identidade) e com uma rede de apoio 

(matriz de apoio) muito frágil especialmente quando a conheci. Por isso, ela precisou voltar-se 

a si e reviver na psicoterapia seus conflitos mais primitivos. Seu desamparo e solidão foram 

escancarados. As angústias de morte vieram à tona, assim como os medos, as tristezas, raivas 

e ressentimentos. As dores profundas com sua mãe puderam ser acessadas, externa e 

internamente, e alguns aspectos resgatados. A intolerância com seu filho, a raiva por sua 

malformação e a culpa de não poder fazer mais também estiveram muito presentes, sem falar 

nas suas carências afetivas. Por outro lado, aos poucos, foram se revelando também as suas 

conquistas, aproximações, aceitações. Tudo muito cru e verdadeiro na minha frente. Agora, 

após escrever e refletir melhor sobre essa psicoterapia, compreendo melhor o meu cansaço 

após as sessões, a sensação de ficar esvaziada de energia, e a impotência de alguns momentos. 

Porém, depois do término da psicoterapia e prestes a concluir esta tese, ou seja, já bastante 

afastada do setting terapêutico, consigo ver com mais clareza como valeu a pena.  

Assim como a transferência, a contratransferência realmente se revelou um 

instrumento muito importante nesta psicoterapia breve pais-bebê, endossando as sugestões de 

Cramer e Palácio-Espasa (1993). Meus sentimentos serviram como companheiros e guias de 



compreensão e orientação de qual caminho seguir. Parecia-me, sobretudo, que a “sintonia 

afetiva” era o que eu tinha de mais preciso. Como destacou Cacilhas (1993): “os efeitos das 

atitudes internas profundas do terapeuta são mais decisivas para o progresso da terapia do que 

as intervenções e interpretações”. Cabe salientar o papel da supervisão, que ajudava a 

decodificar esse emaranhado de experiências internas e externas, para que, na sessão com 

Camilla e Jota, eu pudesse assumir uma função ainda mais continente e ‘desintoxicada’. 

Por fim, foi evidente para mim, durante estes quatro anos de doutorado, estudando as 

relações iniciais no contexto de malformação, o quanto há um sofrimento profundo nas mães e 

famílias atingidas por esta situação. As representações acerca da maternidade tendem a ficar 

significativamente abaladas e confusas. Camilla, em especial, nos mostrou sua dor de uma 

maneira muito clara e chocante. Além de já carregar conflitos pessoais importantes, e viver 

uma situação financeira bastante precária, teve que se deparar com um filho com uma 

malformação que lhe impunha uma constante ameaça de perda. Com isso, precisou fazer o 

luto do bebê que ela desejava. Ao invés de passear pelas ruas com seus gêmeos, como ela 

imaginava e relatou, o que lhe restou foi percorrer os hospitais inúmeras vezes, com o filho 

nos braços, apresentando parada cardíaca, com risco imediato de morte. Era notável que a 

família inteira sofria, os irmãos que, muitas vezes, eram deixados em segundo plano; o pai que 

não sabia mais como ajudar e, por isso, às vezes tinha dificuldade de se envolver; a avó que se 

apavorava com a gravidade das condições da filha e do neto; e a bisavó que tentava ajudar 

como podia. Enfim, todos sentiam muito essa carga e a psicoterapia pais-bebê se mostrou 

efetiva para ajudar a mãe a modificar seus investimentos sobre o filho, aproximando-se mais 

dele, e tolerando sua necessidade de dependência e cuidados especiais. Além disso, auxiliou a 

diminuir as distorções nas representações maternas acerca do bebê, podendo livrá-lo de uma 

carga projetiva maléfica que limitava seu potencial de desenvolvimento. As representações a 

respeito de si mesma, de igual maneira puderam ser redimensionadas com a ajuda da 

psicoterapia, na medida em que a certeza da incompetência materna e a passividade deram 

lugar a mais esperança e, sobretudo, a uma postura mais ativa para buscar recursos para a 

saúde do bebê. Desta maneira, confirmou-se a expectativa inicial deste estudo de que a 

psicoterapia pais-bebê ajudaria a reduzir possíveis distorções nas representações maternas a 

respeito de si mesma como mãe, a respeito do bebê e da relação mãe-bebê corroborando 

estudos anteriores (Cramer & Palacio-Espasa. 1993; Prado, 1996a; Stern, 1997).  

Deve-se salientar que tais mudanças nas representações maternas parecem ter 

contribuído para uma melhora na saúde física de Jota. Pois a partir do tratamento, é que a mãe 



pôde se propor a procurar e enfrentar as informações sobre o real quadro clínico do filho, além 

de dedicar esforços para marcação de consultas, procedimentos médicos e cirurgias. Além 

disso, começou a se organizar para levantar recursos para os medicamentos e até 

equipamentos que contribuíssem para um melhor bem-estar de Jota.  

É importante assinalar que tudo que aqui foi escrito é fruto da minha maneira de 

compreender o material, podendo esta não ser compartilhada por outras pessoas que venham a 

ter contato com este estudo. De qualquer maneira, reafirmo meu empenho e esforço para me 

aproximar da realidade desta família, tendo sentido, em muitos momentos, uma sintonia entre 

nós. De qualquer modo, sempre são possíveis novos entendimentos e não tomo nada como 

uma verdade absoluta e fechada, até por serem concernentes às mentes humanas, objetos tão 

complexos, profundos e subjetivos. 

Apesar dos quatro temas da constelação da maternidade terem se mostrado adequados 

para examinar as representações maternas, estes não foram suficientes para abranger a 

complexidade do contexto de malformação. Foi necessária uma ampliação dos conteúdos 

envolvidos em cada tema, a fim de englobar as particularidades dessa situação. Sugere-se que 

novas pesquisas avaliem o quanto os temas aqui ampliados se justificam em outros contexto 

de malformação do bebê.  

Como já foi assinalado anteriormente, o processo psicoterápico é bastante complexo e 

dinâmico. Percebi, ao longo da psicoterapia de Camilla, que as mudanças ocorridas nas suas 

representações e, por conseguinte, nas suas relações, aconteciam de maneira integrada, 

concomitante e até sinérgica. Ou seja, uma vez que mudanças ocorriam em um dos temas, os 

demais iam também sendo afetados e podiam também se alterar. Lamentavelmente, a opção 

por descrever sistematicamente as mudanças separadamente por cada tema não permitiu que 

se visualizasse esta dinamicidade, que ocorreu nas representações psíquicas durante a 

psicoterapia. Essa limitação do estudo poderia talvez ser contornada, se o caso fosse narrado 

como tradicionalmente se faz no âmbito estritamente clínico, mas isto não permitiria uma 

análise mais detalhada e sistemática, que permitisse ver mudanças específicas, como me 

propus a fazer aqui. De qualquer modo, sugere-se que novos estudos possam fazer novas 

propostas para se analisar dados de psicoterapia, para que possamos avançar e compreender as 

sutilidades e complexidade das mudanças envolvidas no processo psicoterápico. 

Outra limitação bastante clara do estudo tem a ver com a escolha do caso. Esta família 

contava com uma situação poli-problemática de vida, pois além da malformação do bebê, o 

contexto financeiro e familiar era bastante precário. Isso pode ter, em parte, tanto acobertado 



como confundido o impacto da malformação propriamente nas representações maternas. 

Ainda que muitas famílias, especialmente, do nosso país passem por uma realidade semelhante 

à descrita neste estudo, com outros diversos complicadores sociais, talvez a escolha de um 

caso cujo sofrimento estivesse mais pontualmente ligado à malformação, pudesse ajudar a 

discriminar melhor os aspectos concernentes a esta situação dos demais fatores associados 

particularmente à malformação.  

De qualquer modo, o presente estudo representa uma importante contribuição por 

destacar a dimensão do sofrimento diante da malformação, e do quanto esta pode acionar e 

intensificar outras vivências de falhas e desvalia já presentes na vida da mãe. Além disso, 

através deste estudo, foi possível compreender a importância da psicoterapia breve pais-bebê 

como capaz de afetar e modificar as representações maternas, mesmo num contexto tão 

sofrido, com um quadro clínico tão grave e um entorno socioeconômico tão precário.  

Dessa maneira, é inquestionável o benefício da psicoterapia pais-bebê para o contexto 

de malformação do bebê, devendo esta ser cada vez mais oferecidas a famílias que enfrentam 

estas situações. É necessário que a malformação não seja tratada pelos profissionais da saúde 

com atenção somente nos seus aspectos físicos e funcionais, tendo em vista que os aspectos 

psicológicos também carecem de tratamento. Como foi destacado acima, o atendimento 

psicológico teve, no caso de Camilla, um importante impacto no seu quadro clínico, na medida 

em que a mãe passou a se envolver muito mais no tratamento do filho evitando, com isso, 

agravamento da doença. Assim, espero que a disponibilidade e confiança da Camilla em nos 

mostrar toda a sua dor e em reviver angústias tão primitivas durante a psicoterapia possa ser 

útil para a formação de profissionais de saúde mental, que voltem para continuar a investigar, 

compreender e ajudar tantas outras Camillas e Jotas que povoam nossos hospitais. 

Com base na minha experiência clínica e de pesquisadora, saliento que esse 

atendimento psicológico pode começar desde a sala de ultra-sonografia, no momento em que é 

recebido o diagnóstico. Durante a gestação, a intervenção psicológica parece atender outros 

objetivos, diferentes daqueles que a psicoterapia pais-bebê abrange. Nessa última, o bebê está 

ali e a interação da dupla pode escancarar as representações maternas que estão distorcidas e 

alienadas. As dificuldades relacionais ficam evidentes. Por esta razão, também se deve atentar 

para a diferença com relação à psicoterapia individual e sistemática. Nesta, são privilegiados 

os conflitos intrapsíquicos e a relação mãe-bebê a partir da mente da mãe ou do pai, não 

atingindo com tanta precisão e brevidade a relação pais-bebê em si. Essas colocações, 



obviamente, não têm a intenção de valorizar mais uma do que outra, e sim apenas apontar suas 

diferenças.  

Desta maneira, espera-se que todo este trabalho e a entrega emocional de Camilla nos 

sirva para ter noção do quanto situações como esta trazem sofrimentos intensos. Que 

possamos, todos nós, profissionais da saúde que estamos contatando com esta história e com 

tais resultados, nos empenhar em melhor acolher psiquicamente as famílias que têm um bebê 

com malformação. 

Por fim, reitero a dificuldade e, ao mesmo tempo, a riqueza desta experiência para 

minha vida profissional, tanto clínica como acadêmica, mas, sobretudo para a minha vida 

pessoal. O que vivi com Camilla e Jota, apesar de estar, em grande parte registrado nesta longa 

tese, só está comigo e com eles. E sempre vai estar, como eu disse para eles, na nossa última 

sessão “Espero que tu possas me levar dentro de ti, também. As coisas que nós passamos aqui. Assim como 

vocês dentro de mim vão ficar sempre”. Por mais que eu tenha me esforçado para retratar todos os 

sentimentos e experiências vividas durante a psicoterapia, isso não aconteceu com a precisão 

que eu desejaria e que a academia exige, especialmente, porque muitos deles não podem ser 

traduzidos por palavras. Foi preciso ouvir no silêncio, tentar enxergar no vácuo e, mesmo 

assim, com certeza não pude alcançar tudo, só me restando aceitar os meus e os nossos limites. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(GIDEP/NUDIF, 2003a) 

 

 Estamos realizando um estudo com a finalidade de investigar os efeitos de uma psicoterapia 

breve realizada com mães e bebês que nasceram com alguma malformação, visando facilitar o 

desenvolvimento da criança. Estão programados no mínimo dez, e no máximo dezessete encontros, 

com flexibilidade, se necessário. Estes terão a duração de aproximadamente uma hora. Os encontros 

iniciais contarão com entrevistas individuais com a mãe e com o pai (se possível), e observações da 

interação pais-bebê, as quais serão gravadas em áudio e vídeo. Durante as observações da interação 

pai-mãe-bebê os pais serão solicitados a brincarem com seu filho, como comumente fazem no seu dia-

a-dia. Uma vez iniciada a psicoterapia, as sessões serão também serão gravadas. Através deste 

trabalho, esperamos contribuir para o esclarecimento de algumas questões sobre a interação mãe-pai-

bebê e a melhor forma de facilitar o desenvolvimento da criança. 

 Pelo presente consentimento, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 

objetivos e da justificativa do presente Projeto de Pesquisa. Tenho o conhecimento de que receberei 

resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa; terei 

total liberdade para retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, 

sem que isto traga prejuízo à continuação dos cuidados e tratamento recebidos neste hospital. Entendo 

que as informações oferecidas serão mantidas em caráter confidencial e que eu não serei identificada. 

 Concordo em participar do presente estudo, bem como autorizo para fins exclusivamente desta 

pesquisa a utilização de imagens, anotações e gravações realizadas comigo, meu marido e meu bebê. 

Entendo que todo o material desta pesquisa será mantido em sigilo no Instituto de Psicologia.  

 O pesquisador responsável por este Projeto de Pesquisa é o professor Dr. César Augusto 

Piccinini. Caso eu queira contactar com a equipe, isto poderá ser feito pelo telefone 3316-5058. 

Este documento foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética desta Instituição. 

 Data ___/___/___ . 

___________________________________________ 

Participantes do Projeto 

__________________________________________ 

Pesquisador Responsável 



ANEXO B



ANEXO C 

 
FICHA DE CONTATO INICIAL 

(GIDEP/NUDIF, 1998) 

 

Nome da mãe: 

Data de nascimento da mãe: 

Escolaridade: 

Trabalhas fora? (  )sim    (  )não   (   )desempregada    Horas/semana____ 

Nome do bebê: 

Sexo do bebê: (    )menina    (   )menino 

Idade do bebê: 

Data de nascimento do bebê:  

É teu primeiro bebê? 

Ele nasceu dentro do tempo esperado? (  )sim    (  )não    

Houve alguma complicação? (  )sim    (  )não   Qual? 

O pai do bebê vive contigo? (   )sim    (    )não 

Há quanto tempo vocês vivem juntos?_________ 

Nome do pai do bebê:______________________ 

Ocupação: 

Idade/data de nascimento: 

Ele tem outros filhos? (   )sim   (   )não 

Qual o bairro que tu moras? 

Endereço: 

Telefone: 

Data da entrevista:  

 



 

ANEXO D 

 
INVENTÁRIO BECK DE DEPRESSÃO 

(Beck & Steer, 1993) 
 

Instruções para o entrevistador sobre o que deve ser dito para a mãe: 
 
 “Agora, para entender um pouco melhor como você tem se sentido nos últimos dias, eu 
gostaria que você respondesse a algumas perguntas. Depois de ler com calma cada frase que 
eu vou mostrar, eu gostaria que você marcasse com um X aquela que descreve melhor a 
maneira como você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se você achar que várias 
frases num mesmo grupo tem “a ver” com o que você está sentindo, pode fazer um X em cada 
uma. Tome o cuidado de ler todas as frases, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha”. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não me sinto triste. 
(  ) Eu me sinto triste. 
(  ) Estou sempre triste e não consigo sair disto. 
(  ) Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.      

1      
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não estou especialmente desanimada quanto ao futuro. 
(  ) Eu me sinto desanimada quanto ao futuro. 
(  ) Acho que nada tenho a esperar. 
(  ) Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

2 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não me sinto um fracasso. 
(  ) Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
(  ) Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso  ver é um monte de fracassos. 
(  ) Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

3 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
(  ) Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
(  ) Não encontro um prazer real em mais nada. 
(  ) Estou insatisfeita ou aborrecida com tudo. 

4 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não me sinto especialmente culpada. 
(  ) Eu me sinto culpada grande parte do tempo. 
(  ) Eu me sinto culpada na maior parte do tempo. 
(  ) Eu me sinto sempre culpada. 

5 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não acho que esteja sendo punida. 
(  ) Acho que posso ser punida. 



(  ) Creio que vou ser punida. 
(  ) Acho que estou sendo punida. 

6 
------------------------------------------------------------------------- 
 
(  ) Não me sinto decepcionada comigo mesma. 
(  ) Estou decepcionada comigo mesma. 
(  ) Estou enjoada de mim. 
(  ) Eu me odeio. 

7 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não me sinto de qualquer modo pior do que os outros. 
(  ) Sou crítica em relação a mim por minhas fraquezas e erros. 
(  ) Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
(  ) Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

8 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não tenho quaisquer idéias de me matar. 
(  ) Tenho idéias de me matar mas não as executaria. 
(  ) Gostaria de me matar. 
(  ) Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

9 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não choro mais do que o habitual. 
(  ) Choro mais agora do que costumava. 
(  ) Agora, choro o tempo todo. 
(  ) Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo,  mesmo que queira. 

10 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não sou mais irritada agora do que já fui. 
(  ) Fico aborrecida ou irritada mais facilmente do que costumava. 
(  ) Agora, eu me sinto irritada o tempo todo. 
(  ) Não me irrito mais com as coisas que costumavam me irritar. 

11 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 
(  ) Estou menos interessada pelas outras pessoas do que costumava estar. 
(  ) Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras  pessoas. 
(  ) Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 

12 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Tomo decisões tão bem quanto antes. 
(  ) Adio as tomadas de decisões  mais do que costumava. 
(  ) Tenho mais dificuldade em tomar decisões do que antes. 
(  ) Absolutamente não consigo mais tomar decisões. 

13 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes. 
(  ) Estou preocupada em estar parecendo velha ou sem atrativo. 



(  ) Acho que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem parecer sem  
     atrativo. 
(  ) Acredito que pareço feia. 

14 
------------------------------------------------------------------------- 
 
(  ) Posso trabalhar tão bem quanto antes. 
(  ) É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa. 
(  ) Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 
(  ) Não consigo mais fazer qualquer trabalho. 

15 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Consigo dormir tão bem como o habitual. 
(  ) Não durmo tão bem como costumava. 
(  ) Acordo 1 ou 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a dormir. 
(  ) Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

                                                                                                                  16 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não fico mais cansada do que o habitual. 
(  ) Fico cansada mais facilmente do que costumava. 
(  ) Fico cansada em fazer qualquer coisa. 
(  ) Estou cansada demais para fazer qualquer coisa. 

17 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) O meu apetite não está pior do que o habitual. 
(  ) Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 
(  ) Meu apetite é muito pior agora. 
(  ) Absolutamente não tenho mais apetite. 

18 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum recentemente. 
(  ) Perdi mais do que 2 quilos e meio. 
(  ) Perdi mais do que 5 quilos. 
(  ) Perdi mais do que sete quilos. 
Estou  tentando perder peso de propósito, comendo menos:  (  ) sim (  ) não 

19 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não estou mais preocupada com a minha saúde do que o habitual. 
(  ) Estou preocupada com problemas físicos, tais como dores, indisposições do estômago ou  
     constipação. 
(  ) Estou muito preocupada com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa. 
(  ) Estou tão preocupada com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer  
     outra coisa. 

20 
------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Não notei nenhuma mudança recente em meu interesse por sexo. 
(  ) Estou menos interessada em sexo do que costumava. 
(  ) Estou muito menos interessada por sexo agora. 
(  ) Perdi completamente o interesse por sexo. 



ANEXO E 

ENTREVISTA DIAGNÓSTICA MATERNA  
(GIDEP/NUDIF, 2004) 

 

Rapport: “Nós sabemos que após o nascimento de um bebê podem ocorrer muitas mudanças na vida 

da mulher, que nem sempre são fáceis de lidar. Por isso eu vou te fazer algumas perguntas para 

compreender melhor como tens te sentido em relação a isso”. 

 
1. Tu tiveste algum problema de saúde durante a gestação? Qual?  

- E antes, tu tiveste algum problema de saúde importante? Qual? 
- E agora? Tu estás tendo algum problema de saúde? 
 

2. Como tu tens te sentido como mãe? 
 (Caso a mãe não responda ou dê respostas evasivas, perguntar:) 
- Como está o teu bebê?  - Como esta sendo para ti cuidar dele?  
 

3. Tu tens alguém que te ajuda nos cuidados com o bebê? 
- ( Em caso afirmativo): Quem é essa pessoa? Estás satisfeita com essa ajuda? 
- E o teu marido tem te ajudado? Como tu te sentes com isto? (com a ajuda ou falta de ajuda) 
 

4. Tu trabalhas fora? 
- (Em caso afirmativo:) Já retornaste ao trabalho? Como te sentes em relação a isso?  
- (Caso trabalhe, mas ainda não tenha retornado:) Pretendes voltar a trabalhar? Quando? Como te 
sentes em relação a isso?  
 

5. Como estão os teus relacionamentos com a tua família/ amigos/colegas?  
- Mudou alguma coisa depois do nascimento do bebê? O que aconteceu? 
- E com o teu marido? Como está o relacionamento de vocês?  
- Mudou alguma coisa depois do nascimento do bebê? O que aconteceu? 
 

6. Como tu estás te sentido atualmente? 
- Tu tens te sentindo cansada ou com falta de energia? (se houver problemas:) Quando começou? 
O que tu achas que te levou a isso? E antes da gestação? 
- Como está o teu sono? (se houver problemas:) Quando começou? O que tu achas que te levou a 
isso? E antes da gestação? 
- Como está o teu apetite? (se houver problemas:) Quando começou? O que tu achas que te levou a 
isso? E antes da gestação? 
- Nesse momento tu tens tido algum problema como engordar/emagrecer demais? Tu tens te 
sentido preocupada com teu corpo? (se houver problemas:) Quando começou? O que tu achas que 
te levou a isso? E antes da gestação?  
- Como está a tua vida sexual? Tu tens tido uma vida sexual satisfatória? (se houver problemas:) 
Quando começou? O que tu achas que te levou a isso? E antes da gestação? 
 

7. Como tu estás te sentindo emocionalmente (dos nervos)?  
- Tiveste algum problema emocional (dos nervos) depois que o bebê nasceu? E antes disto? Qual? 
- (Em caso afirmativo:) Tu procuraste ajuda de alguém? O que tu fizeste? Como foi? Como tu te 
sentiste? 
- Já fizeste algum tratamento para isto? 
- Tomaste alguma medicação para isto? Qual? Duração? 
- Na tua família há alguém com problemas emocionais (dos nervos)? Quem? 



- Tu tens sentido vontade de chorar? (Em caso afirmativo:) Em que momentos? Quando começou? 
Como é para ti cuidar do bebê quando te sentes assim? 
- Tem acontecido de tu te sentires culpada? (Em caso afirmativo:) Em que momentos? Quando 
começou? Como é para ti cuidar do bebê quando te sentes assim? 
- Tem acontecido de tu te sentires inútil? (Em caso afirmativo:) Em que momentos? Quando 
começou? Como é para ti cuidar do bebê quando te sentes assim? 
- Tu já tiveste vontade de morrer? (Em caso afirmativo:) Em que momentos? E agora? Isto tem se 
repetido? Como é para ti cuidar do bebê quando te sentes assim? 
- Tu tens te sentido preocupada ou ansiosa? (Em caso afirmativo:) Em que momentos? Quando 
começou? Como é para ti cuidar do bebê quando te sentes assim? 
 

8. Tu gostarias de me falar mais alguma coisa sobre os teus sentimentos neste momento da tua 
vida? 

 
 
 
 
Obs: Adaptada por Aline Grill Gomes, Cesar A. Piccinini, Cristiane Alfaya, Daniela  Schwengber, Giana Frizzo, Iara Sotto  

Mayor, Laura Prohnow, Milena da Rosa Silva, Nádia Coldebella e Rita Sobreira Lopes (em ordem alfabética). 



ANEXO F 
 

ENTREVISTA SOBRE A GESTAÇÃO E O PARTO (mãe) 

(GIDEP/NUDIF, 2003b) 

 
I. Eu gostaria que tu me falasse sobre a gravidez. 
 
(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
1. Esta foi a tua primeira gravidez? Foi uma gravidez planejada? 
2. Como te sentiste ao receber a notícia da gravidez? 
3. Como o teu companheiro recebeu a notícia da gravidez? 
4. Como a tua mãe e o teu pai receberam a notícia da gravidez? 
5. Como a mãe e o pai do teu companheiro receberam a notícia da gravidez? 
6. Como te sentiste durante a gravidez em termos físicos e emocionais? 

Houve alguma complicação durante a gravidez? Como foi? 
7. Que preocupações tu tinhas em relação a ti como mãe durante a gravidez? 
8. Que tipo de mãe tu achavas que serias? 
9. Que preocupações tu tinhas em relação ao bebê durante a gravidez? 
10. Como tu imaginavas que o bebê seria? Como tu imaginavas que seria o teu relacionamento com 

ele?  
11. Tu lembras de alguém que te ajudou durante a gravidez? (em caso afirmativo): 

Quem foi? E que tipo de ajuda ofereceu? Como tu te sentiste? 
12. Tu lembras de alguém que não te ajudou ou te atrapalhou? (em caso afirmativo): 

Quem foi? O que essa pessoa fez que te desagradou? Como tu te sentiste? 
13. E o teu companheiro? Ele te apoiou durante a gravidez? Como (o que ele fazia)? Como tu te 

sentiste com isto? 
14. Alguma coisa mudou no jeito de ser dele com a gravidez? 
15. Alguma coisa mudou no relacionamento de vocês com a gravidez? 
16. Como foi o apoio da tua mãe e do teu pai durante a gravidez? 
17. Como foi o apoio da mãe e do pai do teu companheiro durante a gravidez?  
18. Tu já tiveste outra gravidez? (Caso tenha tido:) Como foi a tua outra experiência de gravidez? O 

que aconteceu? Como tu te sentiu? 
 
II. Eu gostaria que tu me falasse sobre o parto e os primeiros dias com o bebê. 
 
(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
1. Como foi o parto? Foi normal ou cesariana? Houve alguma complicação? Como tu te sentiste? 
2. Alguém te acompanhou no momento do parto? 
3. Que preocupações tu tiveste em relação a ti durante o parto? 
4. Que preocupações tu tiveste em relação ao bebê durante o parto? 
5. Tu lembras de alguém que te ajudou no parto? (em caso afirmativo): 

Quem foi? E que tipo de ajuda ofereceu? Como tu te sentiste? 
6. Tu lembras de alguém que não te ajudou ou te atrapalhou? (em caso afirmativo): 

Quem foi? O que essa pessoa fez que te desagradou? Como tu te sentiste? 
7. Como foi o teu primeiro encontro com o bebê após o parto? Como tu te sentiste? 
8.  Ele era como tu imaginavas? Como tu te sentiste? 
9. Como foram os primeiros dias após o parto? Foi como tu imaginavas? O que te agradou e 

desagradou?  
10. Como te sentiste como mãe nos primeiros dias após o nascimento do bebê? 
11. Que preocupações tu tiveste em relação a ti como mãe nesses primeiros dias? 
12. Que preocupações tu tiveste em relação ao bebê nesses primeiros dias? 



13. Tu lembras de alguém que te ajudou nos primeiros dias após o nascimento? (em caso afirmativo): 
Quem foi? E que tipo de ajuda ofereceu? Como tu te sentiste? 

14. Tu lembras de alguém que não te ajudou ou que te atrapalhou nesses primeiros dias? (em caso 
afirmativo): 
Quem foi? O que essa pessoa fez que te desagradou? Como tu te sentiste? 

15. E o teu companheiro? Ele te apoiou nesses primeiros dias do bebê? Como (o que ele fazia)? Como 
tu te sentiste com isto? 

16. Alguma coisa mudou no jeito de ser dele nos primeiros dias após o nascimento do bebê? 
17. E no relacionamento de vocês, alguma coisa mudou? 
18. Como foi o apoio da tua mãe e do teu pai nesses primeiros dias? 
19. Como foi o apoio da mãe e do pai do teu companheiro nesses primeiros dias? 
 

 
Obs: Adaptada de GIDEP (1998) por Aline Grill Gomes, Cesar A. Piccinini, Cristiane Alfaya, Daniela Schwengber, Giana Frizzo, 

Iara Sotto  Mayor, Laura Prohnow, Milena da Rosa Silva, Nádia Coldebella e Rita Sobreira Lopes (em ordem alfabética). 



ANEXO G 

 

ENTREVISTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ (MÃE) 
(GIDEP/NUDIF, 2003c) 

 

(Segundo Semestre de Vida do Bebê) 

 
I.  Eu gostaria que tu me falasse sobre o bebê nestes primeiros seis meses:  
 
   (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Como está o desenvolvimento/crescimento do bebê? 
- O que ele é capaz de fazer que te chama a atenção?  
- Ele apresentou algum problema de saúde neste período? Qual foi? Ex: cólicas, dores de ouvido, 

garganta, gripes, problema digestivo, alergias ou problemas de pele, problemas respiratórios. Quando 
isso aconteceu?  E o que mais ocorreu? 

- Que tipo de remédio ele já precisou tomar? Por qual motivo? Quanto tempo? 
- Já esteve hospitalizado? Por qual motivo? Quanto tempo?  
- Já sofreu algum acidente? 
- Como tu te sentiste quando ele precisou desses cuidados? 
 
II.  Eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre a alimentação do bebê: 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Como está a alimentação do bebê? O bebê mama no peito ou usa mamadeira?  
- Ele tem horários regulares para comer? Desde quando? 
- Como foram introduzidos esses horários (pelo bebê ou pelos pais)? 
-Com que idade o bebê foi desmamado? Qual foi o motivo do desmame? Como ele reagiu? Como tu te 
sentistes? 
- Ele já come alimentos sólidos? Como reagiu aos primeiros alimentos sólidos? 
- Como é o comportamento dele durante a alimentação? Ex: alimenta-se tranqüilamente, pára para 

olhar o ambiente, agita-se. 
- Como te sentes em relação aos comportamentos dele durante a alimentação? 
 
III.  Eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre o sono do bebê: 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Como está o sono do bebê? Onde ele dorme? Com quem ele dorme? 
- Como é o comportamento dele durante o sono? Ex: dorme tranqüilamente, acorda durante o sono, 
agita-se. 
- Ele tem horários regulares para dormir? Desde quando? 
- Como foram introduzidos esses horários (pelo bebê ou pelos pais)? 
- No período de 24hs, quanto tempo ele fica acordado e quanto tempo ele dorme? 
- Como tu te sentes em relação aos comportamentos dele durante o sono? 
 
IV.  E quando ele está acordado, como é que ele fica? 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- O que ele costuma fazer quando está acordado? 
- Onde ele fica? Ex: carrinho, berço. Em que posição? Ex: sentado, deitado. Por quanto tempo? 
- O teu bebê usa chupeta, paninho ou algum outro objeto ao longo do dia? E para dormir? 
- Como tu te sentes em relação aos comportamentos dele quando acordado? 



V.  Eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre o choro do bebê? 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Como é o choro do bebê? Ele chora com freqüência? Em que momentos ele chora?  
- Quem o acalma? O que é feito para acalmá-lo? Como tu te sentes quando o bebê chora? 
- Quando ele chora qual é a intensidade do choro dele? Ex: forte, médio, fraco. 
- Tu percebes diferentes tipos de choro do bebê? Tu poderias me dar alguns exemplos? 
- Como tu te sentes em relação aos comportamentos de choro? 
 
VI.  Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a troca de fraldas e de roupa do bebê: 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Com que freqüência ele é trocado de fraldas?  
- Como foram introduzidos esses horários (pelo bebê ou pelos pais)? 
- Como ele reage à troca de fraldas? Ex: aceita tranqüilamente ou agita-se, evitando a troca. 
- O que ele costuma fazer durante a troca de fraldas? 

- O bebê tem horários para fazer cocô? E para fazer xixi? Quantas vezes ao dia ele faz cocô? E xixi? 
- Com que freqüência ele é trocado de roupa? 
- Como foram introduzidos esses horários (pelo bebê ou pelos pais)? 
- Como ele reage à troca de roupas? Ex: aceita tranqüilamente ou agita-se, evitando a troca. 
- O que ele costuma fazer durante a troca de roupas?  
- Como tu te sentes em relação aos comportamentos dele durante a troca de fraldas e roupas? 
 
VII. Eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre o banho do bebê: 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Como é o banho do bebê? O que ele costuma fazer durante o banho? Quem dá o banho? 
- Com que freqüência ele toma banho?  
- Como foram introduzidos esses horários (pelo bebê ou pelos pais)? 
- Como ele reage ao banho? Ex: aceita tranqüilamente ou agita-se, evitando ser banhado. 
- Como tu te sentes em relação aos comportamentos dele durante o banho? 
 
VIII. Como é a reação inicial do bebê diante de: 
 
(Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Novos alimentos? Ex: aceita, resiste, rejeita. E depois como fica? Ex: aceita, resiste, rejeita. 
- Novos brinquedos? Ex: aceita, resiste, rejeita. E depois como fica? Ex: aceita, resiste, rejeita.  
- Pessoas estranhas (desconhecidas)? Ex: aceita, resiste, rejeita. E depois como fica? Ex: aceita, resiste, 

rejeita. 
- Lugares estranhos (desconhecidos)? Ex: aceita, resiste, rejeita. E depois como fica? Ex: aceita, 

resiste, rejeita. 
- Festas? Ex: aceita, resiste, rejeita. E depois? Ex: aceita, resiste, rejeita. 
- Mudanças na rotina de vida dele? Ex: aceita, resiste, rejeita. E depois? Ex: aceita, resiste, rejeita. 
- De todas essas situações, existe alguma em que ele reage mais intensamente do que outra? 
- E existe mais alguma situação que te lembres? 
 
IX. Como tu descreverias o humor do teu bebê ao longo do dia?  
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
- Como é o humor do teu bebê? Ex: agradável, sociável, alegre, ou difícil de agradar, choroso. 
- Como ele fica quando alguma coisa o desagrada? O que é necessário para ele se agradar? 
 
 



 
X. Como tu descreverias a capacidade do teu bebê em prestar atenção nos brinquedos? 
 
 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
 
- Como é o teu bebê quando esta brincando?  
- Ele presta atenção nos brinquedos e se concentrar no que está brincando ou fazendo?  
- Ele é persistente ao brincar com um novo objeto?  
- Em caso negativo: O que tu achas que faz com que ele desiste de explorar mais o novo brinquedo ou 

objeto?  
- Quando ele está brincando ou fazendo alguma coisa e ouve um barulho, ele modifica o 

comportamento ou isso não atrapalha o que ele estava fazendo? 
- Tu consideras o teu bebê uma criança com um jeito de ser fácil, difícil ou tímido? Por quê? Me fale 

sobre isto?  
 
 
 
Obs: Adaptada de GIDEP (1998) por Aline Grill Gomes, Cesar A. Piccinini, Cristiane Alfaya, Daniela  Schwengber, Giana Frizzo, Iara Sotto  
Mayor, Laura Prohnow, Milena da Rosa Silva e Rita Sobreira Lopes (ordem alfabética). 
 
 

 

 

 



ANEXO H 
 

ENTREVISTA SOBRE A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE 

(GIDEP/NUDIF - 09/2003) 

 

I. Eu gostaria que tu me falasse sobre o teu dia-a-dia com o bebê. 
 
(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
 
1. Como tu descreverias o jeito do teu bebê? Como é lidar com ele? 
2. Era como tu imaginavas? (se não era) O que está diferente? 
3. Como tu vês a comunicação entre vocês dois? 
4. Tu sentes que já é possível entender o que ele expressa? 
5. O que é mais fácil e mais difícil de entender? Como tu sabes que entendeste o teu bebê? 
6. Que tarefas tu tens assumido com relação aos cuidados com o bebê? Como tu te sentes? 
7. Que coisas tu mais gostas de fazer com ele? Por quê? 
8. Que coisas tu menos gostas de fazer com ele? Por quê? 
9. O que tu achas que mais agrada ao teu bebê quando ele está contigo? Por quê? 
10. E o que mais o desagrada? Por quê? 
11. Tu costumas brincar com o bebê? Com que freqüência? Do que vocês brincam? Como ele reage a 

essas brincadeiras? Como te sentes? 
 
II. Eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre como está sendo a experiência de ser mãe pela 
primeira vez. 
 
(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
 
1. Como tu estás te sentindo como mãe? 
2. O que mais te agrada em ser mãe? 
3. E o que é mais difícil para ti? 
4. Em alguns momentos te sentes mais preocupada com o bebê? Quais? 

Tu imaginavas que seria assim? Como tu te sentes? 
5. O que mudou para ti agora que és mãe? 
6. Alguma coisa mudou no teu casamento? O que? Como te sentes? 
7. Alguma coisa mudou na tua vida profissional? Como te sentes? 
8. Alguma coisa mudou no teu relacionamento com tua mãe e teu pai? Como te sentes? 
9. Como tu te vês ou te descreves como mãe? 
10. Existe algum modelo de mãe que tu segues? Quem? O que consideras positivo neste modelo? 
11. Existe algum modelo de mãe que tu evitas seguir? Quem? O que consideras negativo neste 

modelo? 
12. Como a tua mãe (ou outro cuidador) te cuidava quando tu eras bebê? O que tu lembras? 

E o teu bebê, tu cuidas parecido ou diferente dela?  
13. Como as pessoas te vêem como mãe? 
 



 
III. Eu gostaria que tu me falasse como tu estás vendo o teu companheiro como pai. 
 
(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
 

1. Como é o jeito dele lidar com o bebê? 
2. Como tu achas que ele está sendo como pai? Esta sendo como tu imaginavas? 
3. Ele te ajuda nos cuidados com o bebê? Como? Que atividades ele realiza com o bebê? Te 

sentes satisfeita com essa ajuda?  
4. Tu solicitas a ajuda dele nos cuidados com o bebê? 
5. Como é para ti pedir essa ajuda? 
6. Como te sentes quando ele cuida do bebê? 
7. O que mais te agrada nessa ajuda? E o que te incomoda? 
8. Quanto tempo ele passa por dia com o bebê? 
9. Como vocês lidam com a questão das despesas em relação ao bebê? O pai assumiu alguma 

despesa? Que outras responsabilidades ele assumiu?  
10. Como imaginas que ele te vê como mãe? 

 
IV. Eu gostaria que tu me falasse se outras pessoas te ajudam a cuidar do bebê. 
 
(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 
 
1. Quem costuma te ajudar? Como é a ajuda dessa pessoa? Quantas horas estas pessoa fica com o 

bebê? 
2. Tu pedes a ajuda dessa pessoa nos cuidados com o bebê? 
3. Como é para ti pedir essa ajuda? Como tu te sentes? 
4. Tu te sentes apoiada por essa pessoa? 
5. O que mais te agrada nessa ajuda? E o que te incomoda? 
6. Como imaginas que essa pessoa te vê como mãe? 
7. Tem alguém que atrapalha o teu relacionamento com o bebê? (em caso afirmativo): 

Quem? O que essa pessoa faz que te desagrada? 
 
V. O bebê foi para a creche? 
 
(Caso não tenha mencionado e se o bebê foi para a creche) 
 
1. Com que idade? Como tu te sentiste? Tu tiveste alguma dificuldade nesse período? 
2. Quantas horas ele ficava na creche? Quantas horas ele fica agora? 
3. Como foi a adaptação dele? Ele apresentou alguma dificuldade? 
4. Por que vocês escolheram colocar na creche? 
 
(Caso o bebê não tenha ido para a creche) 
 
5. Vocês estão pensando em colocar o bebê na creche? 
6. Quando? Por que escolheram colocar na creche? 
7. Como tu achas que ele vai reagir? 
8. Como tu achas que tu vais te sentir? 
 
 
 

Obs: Adaptada de GIDEP (1998) por Aline Grill Gomes, Cesar A. Piccinini, Cristiane Alfaya, Daniela  Schwengber, Giana Frizzo, 
Iara Sotto  Mayor, Laura Prohnow, Milena da Rosa Silva e Rita Sobreira Lopes (em ordem alfabética). 
 
 
 



 


