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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 do “VAMOS FALAR SOBRE 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! 

 
Selma começou análise por indicação do filho Eduardo. Ele já era atendido e 
considerou ser importante a mãe ter um acompanhamento pelas perdas que teve.  
 
 
 
  

                                                           
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 
Selma... Meu nome é Selma. Tenho 74 anos. (...) Nem gosto de lembrar da minha 

idade. Acho que já vivi tudo que podia viver. (...) Sou mãe de 03 filhos. Carlos, Teo e o 
Eduardo. O Carlos morreu quando tinha 24 anos, num acidente de moto. Triste. Muito 
triste. Dói muito. Foi meu primeiro filho. É horrível perder um filho. Você tem filhos? 

 
Sessão 06 

Aiii... acho que estou pronta para falar do Teo... Ainda dói muito. No meu 
aniversário de 74 anos, no dia do meu aniversário, o Teo morreu. Teve um infarto. 
Estávamos esperando ele para a janta. Ele não apareceu. Não chegava. (...) Eu e minha 
netinha estávamos esperando ele para a janta em família. Como ele atrasou, a Gabi foi 
ver se tinha acontecido algo. E encontrou o pai morto. Ataque do coração. Foi 
traumático, para mim, para a Gabi... para nossa familia. (...) Justo no meu aniversário? 
Nossa, que dor. Quando achava que já tinha sofrido tudo o que poderia, acontece mais 
isso. 

 
Sessão 09 

Eu tento ser forte. Tento mesmo. Mas você não tem noção do que é perder um 
filho no dia do seu aniversário. Você tem filho? (...) Estamos nos apoioando. Coitadinha 
da Gabi. É filha única. Tem 20 anos. Nos abraçamos toda noite e choramos muito. Não 
estamos conseguindo mais. Eu já sou velha, mas a Gabi é uma criança ainda. Tem uma 
vida inteira pela frente. Agora está órfã. A mãe dela só vive nas festas. Gabi ficou 
sozinha.  

 
Sessão 12 

Vivo para cuidar da Gabi. Caso contrário já tinha desistido. Fiquei viúva há 15 anos. 
Então tem sido só eu, meus filhos e a Gabi. Triste ficar viúva. Perdi o chão. (...) Ele era 
ciumento. Nossa.. eu não podia ir até a esquina. Eu tinha que fazer tudo o que ele 
queria. No fundo eu gostava, sabe? Sinto falta.. falta de alguém que olhe para mim. 
Cansei de cuidar. Queria ser cuidada.  

 
Sessão 14 

Sinto muita tristeza e não encontro mais sentido em nada. O Eduardo até tenta 
me ajudar, me leva para passear. Me leva para a praia. Mas a falta do Carlos e do Teo é 
imensa. A médica disse que eu estou ficando deprimida. Acho que estou mesmo. Me 
passou uma medicação, mas eu não tomo. Nesta idade, para que medicação? Dói... a 
falta do meu esposo e a falta dos meus filhos. Dói de forma diferente. Dói. Tento 
segurar. Sempre segurei. Mas agora ta difícil. Parece que tá tudo vindo. É saudade 
misturada com tristeza. Sensação de que poderia ter vivido mais. Porque tudo tem que 
mudar? Porque não pode ficar como um dia foi? Eu era tão feliz... e nem sabia.  

 
Sessão 15 
Está cada dia mais difícil para eu caminhar. Nem sei se conseguirei vir aqui de novo. 
Dói muito. Tenho problema nesta perna há mais de 5 anos. Está cada dia pior. É 
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horrível. A médica pediu para eu caminhar. Ela disse que faz bem. Bem seria se meus 
filhos voltassem. Ai... já vou começar a chorar de novo.. você deve estar cansado de 
me ouvir chorar, né? 

 
Sessão 16 

Faz uma semana que recebi o diagnóstico de Parkinson. Não sei como será agora. 
Vou ser mais um peso para minha família. Tenho muito medo que a Gabi volte para a 
rua. Já te contei, né? Foi uma fase difícil na nossa vida, a Gabi viveu dois meses na rua. 
Fugiu de casa. Brigou com a mãe. Sumiu. Eu sou o sentido para a Gabi. Se ela descobrir 
que eu estou doente, não sei como vai ser. 

 
Sessão 18 

Fui uma mãe rígida, sabe? Eduquei e fui agressiva, sim, mas era para manter a 
ordem. É que os guris incomodavam. Eu também apanhei quando era criança. Acho 
que educação é importante. Hoje o mundo ta como ta porque não se pode mais bater. 
(...) Tenho saudades. Saudades do meu marido.. saudades dos meus dois filhos. Sobrou 
eu o Eduardo e a Gabi. (...) Eu e o Eduardo temos nossos conflitos. Ele lembra que eu 
batia nele e joga na minha cara. Tenho medo que ele me abandone. Sabe? Acho que 
ele foi o filho que mais abandonei. Agora sobramos só nós dois.  

 
Sessão 19 

Queria ficar morando na praia. Lá me faz lembrar do tempo que estávamos todos 
juntos. Mas ninguém aceita a minha idéia. Mas eu queria, sabe? (...) Gosto muito de 
baralho.. jogo de carta, sabe?  Eu e a Gabi passamos horas jogando. Relaxa. Alivia a 
dor. (...) Não sei o que é pior.. dor da perda ou dor do corpo...  
 

 
 


