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ESTUDO CLÍNICO 0112 
 
 
 
 
ORIENTAÇÕES  

1. Faça uma leitura aprofundada e já elabore anotações sobre percepções 
iniciais. 

2. Destaque sentimentos/afetos que emergem desta primeira leitura/contato 
com a situação.  

3. Na medida em que for assistindo as aulas e apreendendo os conceitos dos 
Módulos da Formação, procure voltar para o Relato e articular novas 
aprendizagens com a situação vivenciada/relatada. 

4. Aprimore constantemente suas anotações. 
5. Não se preocupe com “encaminhamentos, orientações” ou, ainda, propor 

“alternativas” para a situação apresentada. Lembre que a análise consiste na 
redução dos sintomas a partir da aproximação com conteúdos inconscientens- 
desejos, traumas, afetos e outras questões negadas. No relato a seguir, é 
possível identificar elementos teóricos que serão abordados nas aulas teóricas. 
Vá sinalizando/destacando/relacionando.  

6. Nos encontros de DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS e na SUPERVISÃO, 
retomaremos este Relato e discutiremos a partir das percepções que cada um 
for identificando. É lá que refletiremos com o “olhar do psicanalista” e 
construiremos em conjunto, reflexões pautadas no trabalho profissional.  

7. Privamos pela ética e sigilo. Mesmo contando com autorização dos envolvidos, 
foram alterados nomes, idades, localidades e cronologia para preservar a 
identidade dos envolvidos. Foram inseridos fatos fictícios e preservados outros. 
Por fim, esse conteúdo é estritamente destinado para fins pedagógicos. Não é 
permitida a reprodução e compartilhamento para outros propósitos.  
 
Ótimo Estudo! 

 
Seguem transcrições de passagens do atendimento realizado com Alinne. Ela procurou 
auxílio por indicação de uma colega de trabalho. No início não tinha clareza do que 
consistia a análise. Junto desses atendimentos, também era acompanhada por uma 
equipe interdisciplinar- assistente social e psiquiatra.  
 
 
 

                                                           
1 Nomes Fictícios para preservar sigilo e identidade dos indivíduos.  
2 Fatos, localidades e seqüência cronológica alterados, suprimidos e acrescidos, como forma de 
preservar o sigilo e identidade dos indivíduos.  
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SESSÃO 01 
Quem sou? Alinne... 29 anos. Nasci num lar bem pobre (...) minha mãe foi uma 

grande batalhadora, fez tudo por mim, e pelo meu irmão. Tenho um irmão, três anos 
mais novo do que eu. Somos filhos de pais diferentes..de pais desconhecidos (...) 
quando eu tinha quatro anos, minha mãe nos abandonou.. ficamos morando com 
minha avó.. só fui reencontrar minha mãe quando eu tinha 12 anos. Criei um grande 
ódio por ela..porque nos abandonou? Porque nunca nos visitou? Só hoje é que consigo 
entender um pouco mais..porque hoje eu também vivo dificuldades.. muitas (...) 

Sou evangélica. Deus é tudo para mim. Sem ele não estaria onde estou, hoje! Já 
teria desistido de tudo (...) 

Sou mãe de uma linda menina, a L. Marianna. Tem 10 anos..criei ela sozinha. 
Quando engravidei, fui abandonada (...) daí dei tudo de mim, eu mesma.. tive ela, 
cuidei dela, e dou toda a educação para ela. Ela é tudo para mim(...) 

 
SESSÃO 04 

(...) Sou batalhadora. Quando a L. Marianna tinha 05 anos, deixei ela um tempo 
com minha família. E vim sozinha para cá, para iniciar uma nova vida. Fiquei nove 
meses longe da minha filha, e foram como se fossem, longos anos (...) Assim que 
consegui um trabalho, busquei minha filha, e estou com ela, desde então. Crio ela com 
muita dificuldade.. Mas nunca faltou comida em casa. Trabalho como vendedora de 
aparelhos celulares, e é um trabalho difícil. Sonho em um dia fazer uma faculdade. 
Quero ser advogada.  

 
SESSÃO 12 

Hoje quero falar do meu irmão. Estou sentindo muita saudade dele. Ontem foi 
aniversário dele e eu nem pude vê-lo. (...) Eu amo meu irmão.. eu que criei ele, 
praticamente...Meu irmão hoje está preso. Trafico e assassinato. É muita dor para 
mim..não consigo ir visitar ele. Não consigo ver meu irmão, lá (...) Ele me liga, seguido, 
lá de dentro.. pedindo coisas(...) mas não tenho como mandar(...)  Nossa mãe também 
não tem. (...)  Na última vez, pediu que eu fosse lá para conhecer um dos colegas da 
cadeia.Ele tá devendo dinheiro lá, e pediu para eu me “vender” (...) Isso eu não faço 
(...) 

 
SESSÃO 21 

Tenho algo para te falar... hoje tomei coragem.. Sabe essa situação do estupro 
que houve no Rio de Janeiro? Me deixa nervosa.. porque vivi algo semelhante. Quando 
eu tinha seis anos fui violentada por um tio. Depois, quando eu tinha 23,fui, 
novamente. Fomos passar umas férias no interior de Goiás, onde eu fui prestar um 
vestibular. Lá, fui violentada por um primo de terceiro grau e dois amigos. (...) Dessa 
situação, engravidei..e acabei gestando a criança.. Só que depois que nasceu, não 
consegui ficar com ele.. rejeitei aquela criança.. Acabei entregando para uma família 
criar. Tenho contato com essa família..e cada dia é um dia triste e doloroso para mim.. 
sinto-me culpada (...)  e é muito triste(...) A cada dia acordo com essa dor. A última vez 
em que falei com a família, me disseram que o menino está com alucinações, e com 
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dificuldade de aprendizagem, e relacionamento(...)  sabe que foi abandonado(...) Que 
dor que eu sinto! Mas eu não tinha o que fazer? Entende?  

A L. Marianna sabe que tem esse irmãozinho, e temo que algum dia se revolte... 
com tudo o que fiz.. ela não fala nada.. não comenta nada.. E o menino é um 
anjo..muito lindo.. Mas é fruto de um crime(...) 

 
SESSÃO 25  

Hoje ta difícil. Estou muito mal.. E estou vendo meu mundo desmoronar(...) Nem 
sei porque estou aqui. Vontade de abandonar tudo. Faz três dias que estou trancada 
no quarto. L. Marianna que ta fazendo tudo em casa. (...) Vontade de ir para bem 
longe, largar tudo. Não tenho apoio, não tenho ninguém. (...)  Minha mãe está longe. 
Voltou para no interior de Goiás. Fui lá no verão (...)  Iria ficar um mês, mas fiquei só 15 
dias porque o atual marido dela começou a me dar indiretas (...)  queria ir pra cama 
comigo. Fiquei com nojo dele. Estou sozinha (...) minhas amigas, aqui, tem suas vidas 
(...) fico só eu e a L. Marianna no nosso mundo. L. Marianna estuda, mas está com 
dificuldades na escola, também. (...) Vontade de morrer.  

 
SESSÃO 26 

Lazer como? Nem pensar (...) Nos mudamos para um lugar perigoso. Já soube 
que tem situações de tráfico, ali perto. Tenho todo o cuidado com a L. Marianna... levo 
e busco ela em todo o lugar. O único meio que me desloco, aqui, é com minha moto, 
único bem que tenho. Ela está com a documentação atrasada (...) Recebi hoje a 
intimação de que terei de entregá-la. Um ano atrás, matriculei a L. Marianna numa 
escola particular. Não consegui pagar. Acabei tirando ela de lá, mas a dívida ficou. E só 
aumentou. Renegociamos a dívida e a moto ficou como garantia. Não consegui pagar a 
dívida, e agora recebi a intimação de que vou perder a moto. E agora? Como será 
minha vida? Tudo o que faço é com a moto. Me desloco todo o dia, trabalho, levo a L. 
Marianna na escola. (...) Não consigo nem me imaginar vivendo sem ela (...) 


