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Resumo
Albert, Susan Carol. Infertilidade na relação conjugal, uma abordagem junguiana,
utilizando a terapia de sandplay
Orientador: Prof. Dr. Durval Luiz de Farias
Palavras-chave: Infertilidade, casais, estresse, ansiedade, Sandplay, Genetograma
Esta pesquisa procurou obter um melhor entendimento da complexa questão da
infertilidade dentro da relação conjugal. Nosso estudo baseou-se na premissa de que a
infertilidade não é uma questão apenas individual, mas também conjugal, e precisa ser
assim considerada. Embora, em geral, apenas um dos cônjuges receba o diagnóstico de
infertilidade, essa questão pode ser abordada de melhor forma quando considerada como
fator estressante para o casal, pois dentro da relação conjugal, os dois ficam inférteis.
O método escolhido para esta pesquisa foi qualitativo. Considerando que nosso estudo
examinou uma questão específica que existia dentro da relação conjugal, a terapia breve
foi considerada como procedimento adequado para abordar essa questão. Com dois casais
em relacionamentos estáveis foram realizados 15 sessões por o primeiro casal e 13
sessões por o segundo casal, cujo foco eram as relações interpessoais complexas
desenvolvidas entre os cônjuges nas suas tentativas de lidar com o assunto da infertilidade
dentro do casamento.
Na terapia breve foram utilizados dois instrumentos, o genetograma e o Sandplay, o que
permitiu uma análise qualitativa das manifestações verbais dos desenhos dos
genetogramas e dos cenários feitos nas caixas de areia.
A análise dos resultados sugere que dos conflitos relativos à infertilidade participam vários
fatores: a influência da família de origem, a ambivalência frente à maternidade e
paternidade, a natureza da comunicação entre os cônjuges e a possibilidade de luto da
criança idealizada.
Consideramos que a terapia breve com Sandplay oferece uma possibilidade de
desenvolvimento de um diálogo mais consciente entre os cônjuges, o que permite a
transformação de mecanismos de defesa e o fortalecimento de cada um e a conseqüente
transformação do ‘Self conjugal’.

Abstract
Albert, Susan Carol. Infertility within the conjugal relationship, a Jungian approach using
Sandplay therapy.
Supervisor: Prof. Dr. Durval Luiz de Farias
Key Words: Infertility, Couples, Stress, Anxiety, Sandplay, Genealogical Tree.
This research sought to obtain a better understanding of the complex question of infertility
within the conjugal relationship. The basic premise for this research was that infertility is
not only an individual issue but also a conjugal issue and needs to be addressed as such.
Although in general only one of the partners receives a diagnosis of infertility, infertility
is best understood as a ‘couple level stresser’, since within the conjugal relationship both
partners become infertile.
We adopted a qualitative approach to this research. Given that this study focused on a
specific question existing within the marital relationship, brief therapy was adopted as the
procedure to approach this question.
The research involved two couples in stable, long term relationships, the first couple
received 15 sessions and the second couple received 13 sessions, focusing on the complex
interpersonal relations that develop between the partners in their attempt to deal with the
issue of infertility within their marriage.
Two instruments were used during the brief therapy to discuss this issue, the genealogical
tree and Sandplay, which enabled a qualitative analysis of the verbal manifestations that
accompanied the drawing of the genealogical tree and the Sandplay images made.
An analysis of the results suggests that various factors are involved in the conflicts related
to infertility, including: the influence of the family of origin, the ambivalence felt towards
maternity and paternity, the nature of the communication between the partners and the
possibility of grieving for the idealized child.
We believe that brief therapy with Sandplay offers the possibility of a more conscious
dialogue being developed between the partners, which enables the transformation of
defense mechanisms and the strengthening of each individual and consequent
transformation of the conjugal self.
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Introdução
O desejo de ter um filho e de se tornar mãe e pai é o resultado do
desenvolvimento individual de cada um, que não existe desde o nascimento, mas evolui
com o tempo e com as circunstâncias da vida. O desejo de um casal pela parentalidade
reflete em parte as necessidades psicológicas mais íntimas de cada cônjuge, e a
concretização desse desejo depende de vários fatores psicossociais, incluindo os
processos interpessoais entre os cônjuges e as dinâmicas familiares.
Caso o desejo de uma gravidez natural não se realize e o casal se depare com um
problema de infertilidade, uma série de sentimentos pode eclodir. As capacidades de
conceber e gerar um filho são extremamente importantes para as questões de
feminilidade e masculinidade. Para a maioria dos casais a concepção de filhos é o
resultado esperado dos seus relacionamentos. O diagnóstico de infertilidade não instala
somente uma crise individual, mas uma crise do par, em muitos casos o casal sente a
necessidade de reavaliar o sentido de sua própria relação, e freqüentemente a autoestima e a autoconfiança do casal sofrem um forte impacto.
A não-experiência de maternidade, num sentido geral, pode provocar
questionamentos no contexto da conjugalidade que, em razão da complexidade do
assunto, permanecem não verbalizados e não elaborados dentro da relação. Nessas
circunstâncias, quando um casal opta pela intervenção médica, que inclui desde
tratamento hormonal até intervenção cirúrgica, numerosas reações e sentimentos são
despertados, e o problema da infertilidade torna-se um fator estressante dentro da
relação conjugal, os quais em geral não são considerados ou cuidados no decorrer do
tratamento médico (físico).
A relação entre ansiedade e infertilidade tem sido estudada por vários autores, e
as evidências sugerem que a infertilidade represente um evento bastante estressante na
vida de um casal. Johansson & Berg (2005) destacam, em sua descrição de infertilidade,
o fato de ela ser uma ‘tristeza na vida’; Wishmann et al (2001) referem-se a ‘uma crise
de vida’; e Hammarberg, Astbury & Baker (2001) ‘a uma experiência devastadora’. De
acordo com Johansson & Berg (2005), emocionalmente a não-experiência de gravidez
para o casal é similar em diferentes culturas, pois o fenômeno da infertilidade envolve
inúmeros valores e atitudes emocionalmente carregadas, embora a visão da sociedade
possa variar em diferentes partes do mundo.

Os avanços tecnológicos na área do tratamento da infertilidade continuam
ultrapassando o que eram consideradas barreiras insuperáveis até poucos anos, em
especial no que diz respeito à fertilização in vitro (FIV) e à manipulação genética.
Apesar desses avanços médicos, as expectativas do casal que quer gerar um filho
biológico se tornam não realísticas, na medida em que o casal deposita suas esperanças
apenas nos avanços médicos e, quando há frustrações, isso pode contribuir para que a
relação se torne conflitante.

Além disso, os tratamentos médicos frequentemente

consomem muito tempo, energia e dinheiro e podem representar um estresse adicional e
não previsto pelo casal que opta por uma intervenção médica.
Nesse contexto, o apoio psicológico pode oferecer benefícios ao casal para
lidar com um futuro sem muita perspectiva de gerar um filho biológico. Assim sendo,
apesar dos avanços significativos nas últimas duas décadas no campo da reprodução
assistida e da esperança oferecida pelos tratamentos aos casais inférteis, é importante
que o problema de infertilidade não fique reduzido apenas a uma questão biológica e
médica.
Greil (1997) analisou o período de 1980 em diante e observou que há uma
lacuna na literatura, com poucos estudos que examinam o casal como unidade de
análise. Constatou que, quando examinadas as conseqüências psicológicas da
infertilidade, “uma resposta de um indivíduo pode ser dialeticamente relacionada à
resposta do parceiro desse indivíduo.” (GREIL, 1997, p.1699).
É importante notar, como destaca Peterson et al (2006), que, em sua maioria, a
profissão médica e os pesquisadores acreditavam que as mulheres eram primariamente
responsáveis pela infertilidade e, como conseqüência, elas se tornaram as participantes e
o foco das pesquisas. Os avanços na tecnologia médica, porém, tinham identificado que
tanto os homens quanto as mulheres contribuíam, igualmente, para a infertilidade.
Consequentemente, a experiência da infertilidade é uma experiência compartilhada pelo
casal e não uma dificuldade que apenas um dos cônjuges deve carregar.
Existem poucos estudos que examinam a eficácia do apoio psicológico para
casais que são inférteis involuntariamente e poucos estudos que consideram o papel da
terapia de casal nesse contexto. Como aponta Stammer et al (2002), o foco da pesquisa
psicológica, hoje, não é mais na maneira pela qual os distúrbios de fertilidade podem ter
uma conexão causal com as características da pessoa. Os autores ressaltam que o maior
benefício que a psicologia pode oferecer é identificar os fatores estressantes e indicar as

alternativas possíveis que podem ser exploradas pelo casal ao lidar com a questão da
infertilidade.
Embora, em geral, apenas um dos cônjuges receba o diagnóstico médico, Jordan
& Revenson (1999) ressaltam que a infertilidade é mais bem entendida como um fator
estressante para o casal (couple-level stressor), uma vez que na vivência da relação
conjugal ambos se tornam inférteis.
Stammer et al (2002) investigaram na terapia de casal os casos de infertilidade
indesejada. Para esse estudo, que durou de abril de 1994 até julho de 1999, foram
realizadas duas entrevistas de intervenção psicológica com um total de 377 casais.
Posteriormente, 35 deles aceitaram a terapia de casal, para a qual foram realizados mais
de 10 encontros, com o intuito de assisti-los em alcançar maior consciência de sua
própria autonomia e responsabilidade dentro do contexto de infertilidade e melhorar a
comunicação entre os cônjuges e entre o casal, os médicos e os psicólogos.
Stammer et al (2002) destacam a importância de levar em consideração as
relações de transferências e contra-transferências para estabelecer e sustentar um
diálogo terapêutico construtivo. Eles identificaram que o casal tem uma tendência a
idealizar o seu médico, porém, se o tratamento não traz os resultados esperados essa
idealização se torna o seu oposto, ou seja, há a desvalorização do médico.
Esse estudo identificou dois tipos de padrões de relacionamento desenvolvidos
pelo casal quando tem de enfrentar a questão da infertilidade. Como qualquer crise
conjugal, a crise da não maternidade e paternidade pode resultar na aproximação do
casal ou pode evidenciar os problemas já existentes, que podem tomar proporções
maiores e abalar a estrutura da relação e/ou os conflitos latentes são trazidos à luz, que,
assim, precisam ser enfrentados, “então, conflitos não resolvidos e causados pela
infertilidade podem produzir uma polarização maior e/ou um silêncio protegido dentro
da relação.” (STAMMER et al, 2002, p.114).
No estudo de Stammer et al (2002), dois tipos de funcionamento conjugal foram
identificados:

os

casais

que

deram

a

impressão

de

estar

‘emaranhados

harmoniosamente’; e seu oposto, aqueles que aparentam estar ‘emaranhados
antagonicamente’. Os resultados da pesquisa revelam que:
Quando a comunicação entre os cônjuges gravita muito perto de um
desses extremos [...], essa pode resultar em uma restrição na gama das
respostas e decisões disponíveis para o casal em questão, assim,
militando contra uma abordagem orientada pela resolução diante dos

problemas gerados pela
p.114).

não gravidez. (STAMMER et al, 2002,

Os casais que se posicionam no pólo extremo de estar ‘emaranhados
harmoniosamente’ sentem-se ameaçados por aspectos relacionais negativos e preferem
não expressar seus sentimentos negativos. Consequentemente, eles tendem a evitar
qualquer discussão ou enfrentamento de assuntos que podem provocar conflitos ou
angústia ao casal, pois existe a crença de que ao colocar esses conflitos dentro da
relação conjugal eles possam desestabilizar a harmonia existente. Assim, quando
harmonia e imagens tradicionais de uma família ‘normal’ representam um ideal
importante para o casal, a infertilidade pode ser considerada como algo ‘mau’.
Os cônjuges que desenvolvem essa dinâmica na sua relação têm a tendência de
não trazer sentimentos ambíguos ou contraditórios para a conjugalidade e preferem
manter a ilusão de uma relação harmônica. No outro extremo, quando os casais inférteis
estão ‘emaranhados antagonicamente’, o que é identificado por Stammer et al (2002)
como sendo bem menos freqüente, a comunicação entre os cônjuges pode chegar a um
ponto de estagnação. Nessa situação casais tentam ganhar controle da situação usando
os conflitos já existentes em sua relação como uma explicação para sua incapacidade
de ter filhos.
Os cônjuges que desenvolvem essa dinâmica na sua relação têm muitas
dificuldades em criar um ambiente propício para desenvolver um diálogo aberto e
honesto, no qual exista apoio emocional mútuo e acolhimento.
Enquanto os casais que idealizam excessivamente a harmonia entre si disfarçam
suas diferenças e não as trazem para a relação, investindo mais energia em evitar
qualquer tipo de confronto. Stammer et al (2002) ressaltam que:
Subjetivamente, alguns casais recebem o diagnóstico médico de
infertilidade como um julgamento da sua identidade como mulher,
homem, ou casal. Eles sentem-se ‘inférteis’ no senso mais amplo, ou
seja, incapazes, deficientes, anormais. (STAMMER et al, 2002, p.16).

Um estudo elaborado por Peterson et al (2006) examinou os processos de
‘enfrentamento’ (coping) adotados por casais que foram diagnosticados como inférteis.
A pesquisa foi desenvolvida no Canadá durante um período de sete anos, de 1995 e
envolveu 420 casais encaminhados para tratamento avançado de infertilidade, ou seja,
que estavam recebendo fertilização in vitro.

Os autores entenderam que esses casais têm de enfrentar as dificuldades que
surgem como conseqüência do diagnóstico de infertilidade, que pode ter impactos
adversos nos seus recursos emocionais, financeiros e sociais e durante essa experiência
os casais vão procurar usar estratégias para lidar com essas dificuldades. Peterson et al
(2006) identificaram que as estratégias de enfrentamento como, por exemplo, evitar o
problema e assumir responsabilidade individual para sua própria infertilidade estão
freqüentemente associadas com um aumento no nível de estresse, enquanto as
estratégias de enfrentamento que incluem buscar apoio social e compartilhar o
sofrimento com o intuito de encontrar uma solução alternativa tendem a diminuir o
nível de estresse.
Reconhecendo que a infertilidade é uma experiência compartilhada, Peterson et
al (2006) destacam a importância de estudar as interações de cada cônjuge e examinar
como as estratégias de enfrentamento adotadas por um cônjuge podem ter impacto na
maneira pela qual o parceiro se adapta à questão da infertilidade dentro da
conjugalidade, ou seja, como os padrões de enfrentamento adotados por um dos
parceiros estão associados com os níveis de estresse relacionados à infertilidade,
depressão e adaptação marital experimentados pelo outro parceiro.
Essa abordagem corrobora as conclusões do estudo de Peterson, Newton &
Rosen (2003), que examinou o impacto de congruência entre o estresse relacionado à
infertilidade percebido por um dos cônjuges e seus impactos na depressão e adaptação
marital em homens e mulheres inférteis. Eles identificaram que, quando os cônjuges se
expressaram e compartilharam o nível de estresse que experimentaram associado à
infertilidade, a relação conjugal se fortaleceu e os cônjuges conseguiram encontrar
recursos para lidar melhor com a situação e reportaram níveis de depressão mais baixos
e maior satisfação matrimonial.
O estudo de Peterson et al (2006) é pioneiro no sentido de ter adotado o casal
como unidade de análise e por ter examinado como as atitudes de um cônjuge têm
impacto no bem estar do seu parceiro e, assim sendo, na relação conjugal. Os resultados
identificaram que, embora algumas estratégias de enfrentamento possam trazer
benefícios individuais, por exemplo, quando um cônjuge adota uma estratégia de
distanciamento, em que, procura reprimir suas emoções e continuar vivendo como se
nada estivesse acontecendo, essa postura pode tornar-se aversiva quando é inconsistente
com a estratégia adotada pelo parceiro, aumentando o estresse relacionado à

infertilidade e os níveis de insatisfação conjugal e depressão experimentados pelo
último.
Em geral, as abordagens clínicas adotadas para trabalhar com as questões da
infertilidade não dão muita ênfase à maneira pela qual essa crise é elaborada dentro da
conjugalidade, pois tratam o assunto como um problema individual e acabam
negligenciando as relações interpessoais complexas que são desenvolvidas entre os
cônjuges quando tentam lidar com a infertilidade dentro do casamento.
O estudo de Peterson et al (2006) reconheceu a importância de tratar a questão
da infertilidade dentro da relação conjugal. É importante levar em consideração como
as dinâmicas desenvolvidas durante o transcurso de um casamento, os pactos implícitos
e explícitos acordados durante a relação têm implicações importantes em como cada
cônjuge elabora a questão da não maternidade e paternidade, não apenas
individualmente, mas também como um casal.
Na psicologia analítica, como apontado por Feldman (2002), antes da gravidez, a
criança interna, arquetípica, já está constelada entre os pais e dentro de cada cônjuge. A
mãe e o pai criam uma imagem do seu filho potencial, mesmo antes da própria
concepção e essa imagem se desenvolve com o tempo dentro da relação conjugal. Para
Feldman (2002), freqüentemente, o impacto psicológico e imaginal do arquétipo da
criança está filtrado através das percepções que os pais têm deles mesmos, suas autoimagens e suas próprias necessidades psicológicas profundas.
Quando a experiência de gravidez não se realiza, e o casal tem poucos recursos
para elaborar essa perda e não tem consciência das suas próprias necessidades
psicológicas, a energia psíquica pode ficar presa num complexo, sem ser
suficientemente elaborada e/ou compreendida.

Considerando que o presente estudo tem como foco uma questão específica que
existe dentro da relação conjugal, ou seja, a infertilidade, e não a relação matrimonial
em si e todas as suas manifestações, adotamos como procedimento a terapia breve, de
acordo com a qual foram oferecidas entre 12 e 15 sessões durante um período de
aproximadamente três meses a

dois casais inférteis. Como parte deste estudo foram

utilizados dois instrumentos para discutir a questão da infertilidade dentro da
conjugalidade; o genetograma e o Sandplay. Nesse sentido pensamos em focalizar
nossa atenção no estudo dos conflitos do casal infértil, caracterizando-os, e observar as
possibilidades de superação.

Sendo assim, como objetivo geral deste trabalho, procuramos compreender os
conflitos que surgem com casais que já receberam o diagnóstico de infertilidade e
refletir sobre a experiência psicológica da não maternidade e paternidade compartilhada
por casais. Como objetivos específicos, procuramos compreender como esses conflitos
estão sendo elaborados na conjugalidade, estabelecer possíveis relações entre a
infertilidade e o processo de individuação conjugal e verificar a utilidade do Sandplay
como recurso adequado para compreender os conflitos de casais inférteis.
O genetograma, que é um mapa esquemático de uma família, foi usado como um
instrumento para facilitar a coleta de dados e como ponto de partida para cada cônjuge
descrever e refletir sobre suas próprias relações familiares e compreender melhor essas
relações.
O Sandplay foi escolhido como instrumento, pois entendemos que ele fornece
um ambiente que proporciona um diálogo interno e também um diálogo entre os
cônjuges, no qual podem expressar seus sentimentos e pensamentos de uma maneira
simbólica e não-verbal.
Conforme Young-Eisendrath (1996), “Traços emocionais de imagens do período
da infância se juntam ao redor de nossas necessidades e no modo como são
preenchidas.” (YOUNG-EISENDRATH, 1996, p87). Esses traços emocionais
desenvolvem, gradativamente, complexos psicológicos e cada complexo se desenvolve
com base em um conjunto de imagens e significados particulares marcados por
emoções. As imagens emocionais que formam a base de um complexo não são
racionais; elas se originam durante um período não-verbal e desenvolvem-se através das
experiências de vida; experiências predominantemente pré-verbais que ficam
armazenadas na psique de cada um. Com a passagem do tempo fica difícil entrar em
contato com essas experiências pré-verbais, pois ficam distorcidas com os pensamentos
racionais de cada indivíduo.
As questões de feminilidade e masculinidade relacionadas ao problema da
infertilidade estão ligadas a vários complexos, por exemplo, o complexo da criança e os
complexos parentais, e são carregadas com imagens emocionais fortes que têm origens
na fase não-verbal. Explorando o sofrimento da infertilidade através do Sandplay
oferecemos ao casal uma possibilidade de entrar em contato com as emoções originadas
na fase pré-verbal com as quais tinha perdido contato.
Na visão de Ammann (2002), é através do Sandplay que o indivíduo tem as
bases para a integração entre o corpo e a mente, a matéria e o espírito. Para a autora, o

Sandplay leva a pessoa de maneira não-verbal de volta às camadas mais profundas da
psique da primeira infância. Essa afirmação é corroborada por Castellana &
Donfrancesco (2005):
O que o Sandplay oferece é um espaço privilegiado para
representação, não somente dos pensamentos que ainda não
conseguem ser pensados, mas, mais problemático ainda, das áreas
psíquicas que permanecem ancoradas firmemente na realidade
corporal e não encontram meios de simbolização para que possam ser
integradas. (CASTELLANA & DONFRANCESCO, 2005,

p.368).
Quando um casal está tentando engravidar, muita energia psíquica acaba sendo
investida nos ritmos corporais da mulher. O casal pode desenvolver maior
conscientização com os ritmos biológicos, as alterações hormonais, as mudanças na
temperatura corporal, etc. A integração entre o corpo e a mente é vivida de uma maneira
mais aguda e exige novas percepções. Conforme Zappacosta (2004), o desenvolvimento
de uma conscientização interna dos ritmos interiores cria a oportunidade para reflexão e
oferece acesso aos níveis mais profundos da inconsciência.
Da mesma maneira que o corpo mantém um ritmo constante com transformações
sempre ocorrendo em vários níveis, movimentos e transformações também ocorrem
ritmicamente na vida onírica, na imaginação e no brincar. De acordo com Zappacosta
(2004), as modalidades de terapia não-verbais como o Sandplay têm um papel
importante para ajudar o cliente no processo de externalizar essas experiências, além de
conter a energia psíquica que as acompanha.
O casal que trabalha junto na areia tem um ‘vaso’ para sustentar e explorar as
imagens emergentes e, por meio desse processo, existe a possibilidade de fortalecer o
‘Self conjugal. O corpo inconscientemente carrega as tensões e conflitos que a psique
não tem a força para elaborar conscientemente. Pode-se entender que a questão da
infertilidade com todas as suas ramificações atinge a ‘psique do casal’ num nível
inconsciente. Elaborando esses conflitos através do Sandplay, cada cônjuge está
trabalhando para construir uma nova relação conjugal por meio das transformações no
‘Self conjugal’.
Para a realização do presente estudo não encontramos pesquisa que abordasse
a crise da infertilidade conjugal sob o olhar da psicologia analítica, empregando o
genetograma e o Sandplay como instrumentos de investigação. Dessa forma, para a
compreensão da infertilidade como uma experiência compartilhada, consideramos

importante uma pesquisa que busque compreender essa experiência dentro da
conjugalidade.
A dissertação está estruturada da seguinte forma:
No capítulo inicial realizamos uma revisão da literatura na área da infertilidade.
No segundo e terceiro capítulos discutimos o casamento e a conjugalidade dentro do
modelo da psicologia analítica e a terapia de casal na abordagem analítica. No quarto
capítulo apresentamos os objetivos e no quinto capítulo abordamos as questões que se
referem ao método usado no desenvolvimento desta pesquisa, especificamente, o
método de investigação, os participantes, os procedimentos e os instrumentos. No sexto
capítulo apresentamos uma análise das sessões efetuadas com os casais participantes,
de acordo com a metodologia escolhida, e no sétimo capítulo apresentamos uma análise
e discussão dos resultados e, finalmente, algumas considerações, seguidas das
referências bibliográficas e anexos.

1 - Revisão da literatura sobre infertilidade
O objetivo deste capítulo é realizar uma revisão da literatura acerca da
infertilidade e seu tratamento e as angústias enfrentadas por casais que não estão
conseguindo concretizar seu desejo de ter um filho biológico.

1.1 O processo de reprodução
A infertilidade é definida como a incapacidade de um casal de conceber um filho
depois de um ano de relações sexuais sem o uso de anticoncepcionais. De acordo com a
World Health Organization (WHO), aproximadamente 15% dos casais dentro de faixa
etária de reprodução são involuntariamente sem filhos.
Embora o período de fertilidade para o ser humano seja bastante longo, o
processo de reprodução é muito complexo. Em geral, a mulher é capaz de conceber a
partir da adolescência até os quarenta anos ou mais, enquanto o homem pode
permanecer fértil até uma idade mais avançada. Como observou Ribeiro (2004), a
capacidade da mulher de conceber começa a diminuir, de forma mais acentuada, após os
35 anos de idade e a probabilidade de engravidar entre os 40 e 44 anos de idade diminui
de 22% para 6%.
O processo de reprodução, que aparenta ser muito “natural”, necessita de uma
sincronia entre centenas de eventos hormonais, químicos e físicos. Para que a
fecundação aconteça, um espermatozóide tem que se formar no testículo, amadurecer no
epidídimo, ser liberado na vagina da mulher e passar pela abertura cervical, depois
atravessar o útero e entrar nas trompas de falópio.

Dentro das trompas esse

espermatozóide tem que encontrar um óvulo viável para fertilização, ou seja, a mulher
deverá ter ovulado dentro das últimas doze horas, o que em geral acontece apenas uma
vez a cada 28-32 dias e, em alguns casos, a mulher não ovula sempre, mesmo tendo um
ciclo menstrual regular.

O espermatozóide tem que se fixar nesse óvulo, penetrando

seus revestimentos externos para que possa ser fecundado. Uma vez fecundado, esse
óvulo fica dentro da trompa por aproximadamente dois dias e depois começa sua
trajetória para o útero. Nesse meio tempo, o óvulo fecundado cresce e divide-se, e
depois de alguns dias ele implanta-se na parede uterina.
Uma vez dentro do útero, os espermatozóides podem encontrar vários obstáculos
no seu caminho, sejam mecânicos ou químicos: os espermatozóides podem ser
rejeitados por causa de um espasmo muscular; o muco cervical pode ser demasiado

denso ou pode haver uma estrutura química que impede a passagem dos
espermatozóides. Em alguns casos existem problemas nas trompas ou tubas uterinas,
provocados por infecções ou cirurgias que impedem que os espermatozóides cheguem
ao óvulo, ou

podem existir distúrbios hormonais que impeçam ou dificultem a

liberação do óvulo.

Mesmo chegando ao óvulo, o espermatozóide pode enfrentar

dificuldades em penetrá-lo e conseqüentemente não conseguirá fertilizá-lo.
Finalmente, um óvulo fecundado pode enfrentar obstáculos na sua trajetória da
trompa para o útero, ele pode ficar preso, morrer no caminho ou, ao chegar ao útero, não
conseguir se implantar na parede uterina.
Qualquer impedimento ou interrupção numa das etapas desse processo pode
resultar em infertilidade. Em alguns casos, pode haver baixa contagem de
espermatozóides ou ocorrer problema de mobilidade, quando o esperma não é capaz de
atravessar o útero, ou o espermatozóide não ser viável, por causas variáveis, como por
exemplo, não ter o número necessário de cromossomos ou ter ficado armazenado por
muito tempo depois da sua formação. Embora seja necessário apenas um
espermatozóide para que a fertilização ocorra, se o sêmem tiver menos do que vinte
milhões de espermatozóides por mililitro, o casal terá problemas de fertilidade.
Hoje em dia, em razão dos avanços nas ciências biológicas existe um maior
entendimento de cada estágio do processo de reprodução, e também, maior facilidade
em identificar os problemas que podem surgir ao longo desse processo. De acordo com
Perloe & Sills (2006), essas dificuldades e obstáculos podem ser corrigidos para que um
casal consiga chegar à gravidez em aproximadamente 65% dos casos.
Diante de um diagnóstico de infertilidade, tem início o processo para identificar
a(s) causa(s). De acordo com Perloe & Sills (2006), em aproximadamente 30% dos
casos de infertilidade, o problema é identificado como um problema médico da mulher;
em outros 30%, os fatores masculinos são responsáveis pela infertilidade e, em outros
30%, o casal está com o problema. No restante dos casos (10%), nenhuma causa
específica pode ser identificada para explicar a infertilidade.
Depois de receber um diagnóstico de infertilidade, o casal pode procurar uma
estratégia para aumentar a fertilidade. Às vezes, apenas pequenas mudanças serão
necessárias na freqüência e época de relações sexuais para que o casal consiga a
gravidez; em outros casos a intervenção médica será necessária. Possíveis tratamentos
que o casal pode considerar incluem indução de ovulação, inseminação intra-uterina e
fertilização in vitro (FIV), entre outros.

A infertilidade é dividida entre: infertilidade orgânica, em que um ou ambos os
cônjuges são identificados como portadores de problemas de infertilidade; infertilidade
funcional, em que nenhuma causa orgânica pode ser identificada (psicogênica); e
idiopática, ou seja, sem diagnóstico conclusivo.
Até recentemente, a literatura sobre os impactos sociopsicológicos de
infertilidade dividiam-se entre as pesquisas que examinavam as possibilidades de que a
infertilidade tivesse causas psicológicas (hipóteses psicogênicas) e aquelas que
investigavam as conseqüências psicológicas de infertilidade, isto é, a teoria de que a
angústia psicológica seria secundária à infertilidade, e que o casal com problemas de
infertilidade sofresse de um estresse social e psicológico constante. Embora a hipótese
de infertilidade psicogênica seja questionada pela maioria dos pesquisadores, uma
hipótese relacionada, que explora a possibilidade de que o estresse seja um fator
significativo que contribui para infertilidade, vem ganhando importância nessa área de
pesquisa.
As psicanalistas Apfel & Keylor (2002) reconhecem que a psicanálise se
interessou pelas questões relacionados à infertilidade, mas também contribuiu para criar
e manter o mito de infertilidade psicogênica. As autoras entendem que existem vários
fatores fisiológicos e psicológicos que contribuem para a infertilidade, e que não existe
uma explicação causal psicodinâmica simples. Uma observação importante das autoras é
que os avanços recentes nas tecnologias de reprodução assistida são de uma velocidade
tal que os pacientes e os analistas nem sempre conseguem acompanhar todas as
repercussões psicológicas que surgiram como conseqüências. O artigo conclui que a
análise pode oferecer uma oportunidade importante para elaborar os sentimentos
complexos enfrentados por indivíduos durante a experiência de infertilidade, pois não é
apenas a perda da fertilidade que tem que ser elaborada; também existe a perda da
sexualidade espontânea, a da experiência de gravidez, a do filho biológico e a da
continuidade genética.
Essas observações são exploradas no artigo de Gleicher & Barad (2006), que
questionam o conceito de infertilidade funcional, ou seja, infertilidade para a qual não
existe uma explicação. O artigo considera que, do ponto de vista clínico, esse conceito
como um diagnóstico independente é insustentável, pois o diagnóstico de infertilidade
funcional é muito subjetivo e depende de quais testes foram (ou não foram) feitos e da
qualidade desses testes. Os autores estudaram a literatura publicada nessa área e
observaram que as condições que são mais freqüentemente diagnosticados erroneamente

como infertilidade funcional incluem endometrioses e infertilidade nas trompas de
falópio, envelhecimento precoce dos ovários e infertilidade imunológica. Os autores
recomendam que o uso do termo ‘infertilidade sem explicação’, ou seja, infertilidade
funcional, deveria ser abandonado como diagnóstico formal de infertilidade, e
anteciparam que avanços futuros nos diagnósticos de infertilidade devem melhorar a
exatidão dos diagnósticos que no passado resultaram em diagnósticos errôneos.

De acordo com Greil (1997), as pesquisas sobre as conseqüências psicológicas da
infertilidade têm vários problemas metodológicos, que incluem: maior atenção dada às
mulheres com problemas de fertilidade, e não ao casal infértil; o desejo do casal por
aceitação social pela paternidade e maternidade, e a influência desse desejo ao
responder aos questionários auto-administrados; a seleção de sujeitos; o tipo de grupo de
controle utilizado; as variações interculturais; e a influência na expressão da raiva pelo
casal ao saber quem possui o problema de infertilidade.
De acordo com Greil (1997), as pesquisas sobre infertilidade e angústia
psicológica precisam levar em consideração a duração da infertilidade e a duração do
tratamento. Essas considerações são corroboradas por Fassino et al (2002), que destacam
que é importante saber como os fatores estressantes e as emoções relacionadas mudam
de acordo com a duração da infertilidade, ou seja, o tempo de observação, que também é
identificado como outro problema metodológico.
Os devidos cuidados precisam ser tomados na seleção do grupo de controle, para
que comparações eficazes possam ser feitas. Greil (1997) destaca que a literatura sobre
a angústia da infertilidade não contempla a construção social de infertilidade, e observou
que:
Tomando o que deve ser entendido como uma característica de
uma situação social e a transformando em uma característica
individual, a literatura apresenta o que é essencialmente um
modelo médico do impacto sociopsicológico de infertilidade.
(GREIL,1997, p.1679).
Ele destaca que os pesquisadores precisam prestar mais atenção à maneira pela
qual a experiência de infertilidade é condicionada pela realidade social construída.

Comparações entre as mulheres com diagnóstico de infertilidade/recebendo
tratamento de fertilidade e as mulheres sem problemas de fertilidade
Kato (2002), na sua dissertação, analisou os resultados de uma pesquisa
realizada dentro do Hospital Pérola Byington, que envolveu 30 mulheres com
esterilidade primária e outro grupo de 30 mulheres férteis. O objetivo era verificar se o
desenvolvimento do princípio feminino, conforme descrito pela Psicologia Analítica,
havia sido bloqueado em mulheres com esterilidade primária. Nesse estudo, o princípio
feminino era entendido como aquele que opera na orientação manifesta ou consciente da
mulher e nos traços inconscientes do homem, “ele é o mundo da natureza, da existência,
da vida, da matéria, das emoções e dos impulsos, ou aquele que opera na orientação
consciente da mulher, caracterizando-se pela qualidade conectiva, e nos traços
inconscientes do homem.”(KATO, 2002, p.14).
Nesse estudo as participantes preencheram um questionário estruturado sobre
esterilidade feminina e um ‘Inventário Fatorial de Personalidade” e, por meio das
análises dos dados recolhidos a pesquisa conclui que não foi possível identificar
diferença significativa entre mulheres com esterilidade primária e mulheres férteis, no
que se refere à introjeção do princípio feminino, feminilidade, na personalidade.
No estudo realizado por Kee, Jung & Lee (2000), foram investigados os níveis
de estresse em mulheres inférteis durante os diferentes estágios de investigação médica
de infertilidade e comparados com os níveis de estresse relatados por mulheres férteis.
A pesquisa foi realizada numa clínica em Correa e um total de 138 mulheres
completaram os questionários e inventários sobre ansiedade e depressão associados à
infertilidade. O estudo concluiu que os níveis de ansiedade e estresse entre as mulheres
que não conseguiram engravidar através de tratamento FIV eram mais elevados se
comparados com os das mulheres que obtiveram resultados positivos depois de
tratamento de FIV.

A pesquisa concluiu que os pacientes que não obtiveram os

resultados desejados de tratamento de infertilidade seriam beneficiados pela
psicoterapia.

Comparações entre os casais com diagnóstico de infertilidade e os casais sem
problemas de fertilidade
Entre os estudos que investigaram a existência de respostas diferentes entre
indivíduos que sofrem de infertilidade orgânica e de infertilidade funcional (não
determinada), Fassino, et al (2002) examinaram a possibilidade da existência de

diferentes níveis de depressão e de ansiedade, maneiras de controlar a raiva em
indivíduos com infertilidade orgânica e infertilidade funcional comparados com
controles sem problemas de fertilidade, e também avaliou as características
sociopsicológicas e sintomatológicas, independentemente associadas ao tipo de
infertilidade (orgânica ou funcional).
Nesse estudo, 156 casais com problemas de fertilidade e 80 casais sem problemas
de fertilidade preencheram questionários para avaliar o grau de psicopatologia, o grau de
depressão e a expressão de raiva. Os casais inférteis eram subdivididos com base na
causa da infertilidade, ou seja, orgânico ou funcional. Diferenças foram identificadas
para o grau de psicopatologia entre sujeitos com infertilidades orgânica, funcional e
controles sem problemas de fertilidade. Em mulheres, as análises identificaram três
variáveis capazes de prevenir o diagnóstico para o tipo de infertilidade; essas variáveis
são: o nível de ansiedade, o nível de depressão e a tendência de reprimir a raiva. A
pesquisa concluiu que os sujeitos com infertilidade funcional demonstraram
características psicopatológicas e psicológicas específicas, independentes do estresse
após a identificação da causa da infertilidade.
Os resultados dessa pesquisa não podem ser considerados conclusivos, dada a
complexidade do assunto. Os resultados, porém, apresentam a possibilidade de
identificar um subgrupo de sujeitos inférteis, em que existe um funcionamento
psicológico mal adaptado, que poderia ter um papel importante durante o processo de
infertilidade e seu tratamento. Se mais estudos corroborassem esses resultados, talvez
fosse possível identificar com mais eficiência os casais que se beneficiariam de uma
intervenção psicológica.
Num outro estudo Wishmann et al (2001) observou, numa revisão da literatura,
que nos estudos sistemáticos com controles ou grupos de comparação não foi detectada
qualquer psicopatologia significativa na população de casais inférteis. Foi elaborada uma
pesquisa com a intenção de identificar se existiam características psicológicas diferentes
entre casais com problemas de infertilidade, particularmente infertilidade idiopática (sem
explicação médica) comparada com uma amostra representativa.
Questionários foram entregues aos casais, por meio de contato com os
departamentos obstétrico e ginecológico do Hospital Universitário de Heidelberg, e 545
foram devolvidos. Esses questionários abordaram fatores sociodemográficos, motivos do
desejo de paternidade, medidas de satisfação com a vida e relação conjugal, reclamações

físicas e psicológicas, níveis e experiências de situações de estresse e um inventário de
personalidade.
Os dados foram avaliados com o uso de programas estatísticos. Os participantes
tinham um nível educacional alto e havia também um significante número de casais com
infertilidade idiopática (27%). Não foram identificadas diferenças significativas nas
variáveis psicológicas entre os casais inférteis e a amostra representativa, exceto que as
mulheres inférteis tinham um nível mais elevado para depressão e ansiedade.
Diferentemente dos resultados de Fassino, et al (2002), casais com infertilidade
idiopática não apresentavam diferenças significativas nas variáveis se comparados com
casais com outros diagnósticos de infertilidade. Para todos os questionários, os
resultados entre os homens e a população de referência não foram significativos. Essa
pesquisa concluiu que um perfil típico para casais inférteis não poderia ser identificado
pela utilização de medidas estatísticas padronizadas.
Levando em consideração as limitações metodológicas destacadas por Greil
(1997) especificamente com respeito ao grupo de controle, Monga et al (2004)
desenvolveram um estudo de corte controlado, utilizando questionários autoadministrados, padronizados e validados, para avaliar a hipótese de que a infertilidade
pode resultar em um declínio na qualidade de vida e em um aumento na discórdia
conjugal e disfunção sexual. Casais que procuravam tratamento para infertilidade foram
convidados a preencher questionários para avaliar qualidade de vida, ajuste marital e
função sexual. Casais que procuravam esterilização voluntária serviram como grupo de
controle.
Participaram nessa pesquisa 18 casais inférteis e 12 casais que procuravam
esterilização voluntária. Os dados recebidos foram analisados utilizando-se programas
estatísticos. As mulheres de casais inférteis reportaram ajuste marital e qualidade de
vida insatisfatórios comparados com o grupo de controle; porém, nenhuma diferença foi
observada entre os homens. Os homens reportaram menor satisfação com a relação
sexual (as mulheres não), talvez em decorrência da pressão psicológica de tentar
conceber ou porque sentiram a obrigação de ter relações sexuais durante o período de
ovulação da mulher.
Destacando as limitações de várias pesquisas em relação à seleção de um grupo
de controle adequado para ser usado como base de comparação, essa pesquisa foi
desenvolvida para superar essa falta, utilizando-se um grupo de controle de casais que
procuravam esterilização eletiva, pois podemos entender que esses casais estão

satisfeitos com seu status de fertilidade e, ao mesmo tempo, estão enfrentando um nível
comparável de estresse, diante da decisão relacionada à sua saúde.
Essa pesquisa, porém, não fez uma distinção entre os pacientes que estavam no
começo da sua avaliação de infertilidade (ou seja, pacientes novos) e aqueles que já
estavam recebendo tratamento. Além do mais, não foram excluídos pacientes com
infertilidade secundária, ou seja, pacientes que já tinham filhos, mas não estavam
conseguindo engravidar de novo ou aqueles que tivessem filhos adotivos ou filhos de
um casamento anterior de seu cônjuge.

Comparações entre esposas e maridos de casais com diagnóstico de infertilidade
A pesquisa de Lee, Sun & Chão (2001), que examinou as diferenças nos níveis
reportados de angústia, satisfação marital e sexual entre maridos e esposas baseado no
diagnóstico de infertilidade, ou seja, os efeitos entre gênero e o diagnóstico de
infertilidade, concluiu que as mulheres, quando ambos os cônjuges foram diagnosticados
como inférteis, expressaram menos satisfação marital e sexual em comparação com seus
maridos. Contudo, nenhuma diferença foi identificada para a satisfação marital e sexual
entre maridos e esposas para infertilidade idiopática. Apenas as esposas com diagnóstico
de infertilidade feminina expressaram maior angústia perante a infertilidade, se
comparadas

com

seus

maridos.

Embora

nenhuma

diferença

nas

respostas

sociopsicológicas tenha sido encontrada entre os maridos, independentemente do
diagnóstico, nas esposas com diagnóstico de infertilidade feminina encontrou-se maior
angústia de auto–estima e menos satisfação com aceitação pelos sogros, comparando-se
com as esposas que tinham a experiência de diagnóstico de infertilidade masculina.
Hsu & Kuo (2002), usando questionários como um instrumento de pesquisa,
investigaram as diferentes reações emocionais e estratégias de enfrentamento adotadas
por maridos e esposas que estavam recebendo tratamento de infertilidade, ou
inseminação intra-uterina ou in vitro. No total, 120 casais participaram da pesquisa e os
resultados identificaram que as esposas inférteis sofreram maior número de distúrbios
emocionais do que seus maridos, e também, que utilizaram mais estratégias de
enfrentamento para lidar com a infertilidade e seu tratamento, quando comparadas com
seus maridos; as estratégias adotadas incluíram auto-controle e procurando apoio nos
seus meios sociais. O estudo destacou a importância de levar em consideração as
diferentes reações emocionais entre esposas e maridos para que melhor tratamento
médico pudesse ser providenciado.

Experiências descritivas de mulheres inférteis
A literatura descritiva sobre as conseqüências da infertilidade identifica-a como
uma experiência devastadora, particularmente para as mulheres. Johansson & Berg
(2005) descrevem as experiências de mulheres que não conseguiram engravidar pelo
tratamento de FIV, entrevistando oito mulheres dois anos após o término do tratamento.
Essa pesquisa está fundamentada na fenomenologia de Husserl, e o ‘Life world’ método
de Giorgi, cujo objetivo é procurar a essência do fenômeno, ou seja, aquele que é
mostrado, para obter uma descrição das experiências vividas.
As mulheres foram encorajadas a descrever suas experiências de infertilidade no
sentido mais profundo possível e, através das análises das fitas gravadas, os
pesquisadores chegaram à estrutura essencial das experiências.

A essência das

experiências das mulheres dois anos após o término do tratamento é descrito como ‘lifegrief’ (tristeza na vida). O tratamento de FIV era visto como uma parte importante e
positiva em suas vidas, e a questão da fertilidade ocupava uma parte central nas suas
convivências, pois ainda existia a esperança de engravidar. Uma profunda tristeza era
sentida por todas as mulheres por não terem conseguido engravidar e por não terem tido
a oportunidade de confirmar a relação vivida através da maternidade.
É importante levar em consideração a complexidade da questão de infertilidade e
também das inúmeras variáveis envolvidas. Uma pesquisa que busque examinar e
quantificar uma dessas variáveis, nesse caso quantificar o estresse envolvido no
tratamento de FIV, tem que ser desenhada cuidadosamente. Embora o estresse
emocional esteja associado ao tratamento de FIV, temos que lembrar que o tratamento
de FIV é apenas uma parte de um processo extenso e angustiante. É muito difícil
quantificar, com alto grau de precisão, o estresse relacionado ao tratamento de FIV, pois
uma pesquisa dessa natureza tem de assumir que os casais que se submeteram a esse
tratamento já enfrentaram um alto nível de estresse relacionado à infertilidade em si,
antes de começar o tratamento.

Os efeitos de intervenção terapêutica durante o tratamento de infertilidade
Klerk et al (2005) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a eficácia de
acompanhamento/intervenção psicossocial durante o primeiro tratamento de FIV.
Duzentos e sessenta e cinco casais que recebiam tratamento numa clínica na Holanda
foram convidados a participar do estudo; desse número, um total de oitenta e quatro
casais aceitaram participar da pesquisa. Os participantes foram separados em dois

grupos, um grupo-controle e um grupo de intervenção. As intervenções consistiram em
três sessões com um assistente social, antes, durante e depois do primeiro ciclo de
tratamento de FIV. Os níveis de estresse foram medidos diariamente e os níveis de
depressão e ansiedade foram medidos antes e depois do tratamento. Os resultados do
estudo não identificaram diferenças significativas entre os dois grupos, e os autores
concluíram que não era necessário intervenção para todos os casais durante o primeiro
ciclo de tratamento de FIV.
O estudo realizado por Shu-Hsin (2000), que entende a infertilidade como sendo
um crise na vida, investigou os efeitos de ‘um programa de intervenção em crise’ com o
intuito de melhorar as respostas psicossociais e estratégias de enfrentamento adotadas
por mulheres inférteis durante os estágios diferentes de tratamento in vitro. As mulheres
foram separadas em um grupo de controle e um grupo que recebeu intervenção. As
participantes desse último grupo completaram um questionário e receberam intervenções
que incluíram a observação de um vídeo explanatório sobre o processo de FIV; autohipnose e treinamento em relaxamento muscular e também aconselhamento na
abordagem cognitiva, enquanto as participantes do grupo de controle completaram
apenas o mesmo questionário. Embora os resultados demonstrassem que não existia uma
diferença significativa no nível de respostas psicossociais entre os dois grupos, havia
diferenças significativas nos níveis de ansiedade entre os dois grupos, ao lidarem com
problemas de confrontação e relaxamento durante os estágios do tratamento de FIV; e as
mulheres no grupo de intervenção experimentaram efeitos positivos que contribuíram
para aliviar suas ansiedades como resultado da intervenção.
Todas essas pesquisas examinaram, de diferentes perspectivas, a infertilidade e
seus impactos nas vidas dos indivíduos envolvidos. Contudo, independentemente da
abordagem e apesar das limitações metodológicas observadas, todas elas reconheceram
que a infertilidade e seu tratamento representam um período estressante para os
pacientes.
Vários dos estudos tinham o intuito de identificar maneiras de aliviar o estresse, a
angústia e a depressão associados a esse evento na vida do paciente. Embora o
tratamento psicológico tenha sido apontado como recomendável em algumas situações
de infertilidade (Fassino et al 2002), a procura pelos indivíduos e casais inférteis para
esse tipo de tratamento tem sido pouca. Boivin, Scanian & Walker (1999) e Boivin, et al
(2001) observaram que, embora os pacientes expressassem interesse em receber mais

ajuda psicológica durante o seu tratamento, poucos, na verdade, usaram esses serviços
quando estavam disponíveis.
Boivin et al (2001) procuraram identificar fatores que poderiam impedir que os
pacientes procurassem serviços psicológicos. Um questionário foi desenhado
especificamente para essa pesquisa, para obter informações sobre redes de apoio e o uso
de terapia. Um total de 143 pacientes preencheu o questionário, que identificou que
apenas 8,5% das mulheres e 6,1% dos homens tinham procurado terapia. A maioria dos
pacientes procurou o/a esposo(a) ou amigos íntimos para apoiá-los durante esse período.
Os fatores identificados como impedimentos para a procura de atendimento psicológico
incluíram: (i) nível de desconforto para discutir o assunto com um terapeuta; (ii)
recursos próprios para lidar com o estresse da situação; e (iii) as preocupações práticas
para marcar uma consulta.
A pesquisa identificou que a maioria dos pacientes procura e recebe apoio de
fontes informais e também de informação escrita disponível sobre infertilidade. Os
autores concluiram que a intenção de fazer terapia estava relacionada ao nível de
estresse. Os pacientes com mais elevados níveis de estresse teriam maior tendência a
responder que usariam esse serviço no futuro. Boivin, et al (2001) identificarm que os
pacientes fazem consultas com os psicólogos quando não conseguem lidar com seus
níveis de estresse e não porque estão sofrendo de estresse.
Uma implicação importante desse estudo refere-se ao fato de que há uma
tendência entre os profissionais de subestimar o valor dado às fontes informais e
informações psicossociais escritas, disponíveis na forma de folhetos, jornais médicos,
etc. A pesquisa identificou que existe uma demanda significativa de

informações

formais, escritas sobre a infertilidade e seus impactos tanto do ponto de vista biológico
como psicológico. Finalmente, o que parece importante é a necessidade de identificar a
minoria dos pacientes que usaria o tratamento psicológico, ou seja, aqueles que não têm
os recursos internos para lidar adequadamente com a infertilidade e o seu tratamento.
Em razão dessa preocupação com os níveis de estresse relacionado à
infertilidade, uma pesquisa recente (Boivin & Schmidt, 2005) foi elaborada para
examinar os efeitos separados e conjuntos do estresse relacionados ao problema de
fertilidade masculina e feminina e as fontes de estresse (por exemplo, pessoal, social,
marital) e os resultados do tratamento.
No total, 818 casais de cinco clínicas de fertilidade na Dinamarca, que iriam
começar um novo curso de tratamento, participaram da pesquisa. Um inventário de

estresse relacionado ao problema de fertilidade foi administrado no início do tratamento
e os resultados do tratamento foram avaliados 12 meses depois. Os resultados foram
medidos com base no número de ciclos de tratamento durante um período de 12 meses e
no resultado do tratamento (sucesso ou falha).
Estresse relacionado ao problema de fertilidade foi associado ao maior nível de
falhas no tratamento para mulheres e homens. E os níveis de estresse mostraram-se mais
elevados para mulheres se comparados com os dos homens. O estresse que surgiu nas
áreas pessoais e maritais mostrou ter mais associações com o resultado do tratamento do
que com o estresse que está relacionado à área social. As análises estatísticas indicaram
que as mulheres que reportaram maior ansiedade conjugal necessitavam mais ciclos de
tratamento para conceber (média de 3) comparados com as mulheres que reportaram
menos estresse marital (média de 2). Os resultados demonstraram que esse estresse
relacionado à infertilidade tem impactos diretos e indiretos nos resultados do tratamento.
Boivin & Schmidt (2005) argumentam que, embora a relação entre estresse e
fertilidade pareça ser mais evidente hoje, particularmente em relação ao tratamento de
FIV, o fenômeno não está bem delineado em relação à contribuição masculina. Como os
autores destacam, a gravidez depende dos gametas masculinos e femininos, mas a
associação entre estresse e concepção não é examinada nesse contexto. Assim, não
sabemos até que ponto os resultados reportados por mulheres estão em função,
exclusivamente, da ansiedade feminina que está comprometendo a gravidez e/ou, em
parte, em função da ansiedade masculina que possa estar afetando indiretamente a
gravidez. A pesquisa concluiu que, mesmo que o estresse masculino não tenha impactos
diretos nos parâmetros biológicos, pode ser que o estresse masculino esteja contribuindo
indiretamente na associação psicobiológica, pelo fato de poder estar agregado ao nível
de estresse feminino.
Os resultados da pesquisa também demonstraram que tensões na relação conjugal
em decorrência dos problemas de fertilidade têm impactos negativos no resultado do
tratamento. Boivin & Schmidt (2005) documentaram a importância de uma relação
conjugal saudável e apoiadora para o sucesso do tratamento. A pesquisa concluiu que as
mulheres que reportaram que a infertilidade causou uma crise nas suas relações
conjugais tiveram menos chances de engravidar através do tratamento.

Embora a medicina na área de reprodução humana tenha feito progressos
marcantes nas últimas décadas, como é de se esperar, tais avanços vêm acompanhados

de polêmicas éticas e humanitárias. As pesquisas nas áreas relacionadas à infertilidade e
seu tratamento são vastas e inovadoras; a complexidade desse assunto e a gama de
variáveis relacionadas resultam numa área de pesquisa quase inexaurível.
O que as pesquisas apontam, em termos gerais, é que a infertilidade não é apenas
frustrante, mas devastadora para aqueles que desejam um filho e não o conseguem ter.
A situação de infertilidade não é somente uma crise individual, mas uma crise do par.
Assim sendo, a importância de uma relação saudável frente ao diagnóstico de
infertilidade não pode ser subestimada.
Em geral, as pesquisas concluem que as mulheres sofrem de níveis de angústia
sociopsicológicas significativamente mais elevadas quando comparados com os dos
homens. Os estudos que examinaram os impactos de infertilidade no casamento e nas
relações sexuais entre casais indicaram que a infertilidade tem mais efeitos negativos
para as mulheres do que para os homens.
Em geral, os estudos que procuraram identificar psicopatologias nas mulheres e
homens que sofrem de infertilidade não encontraram diferenças significativas entre
indivíduos inférteis e aqueles sem problemas de infertilidade.

As pesquisas que

investigaram níveis de estresse e de auto-estima, porém, identificaram diferenças
significativas entre casais inférteis e grupos de controle.
Até recentemente, a infertilidade psicogênica nas mulheres, compreendida na
abordagem psicanalítica

como reflexo do repúdio inconsciente à feminilidade e à

maternidade, recebeu muita atenção, e foi o foco de várias pesquisas. Hoje, porém, a
compreensão da infertilidade como psicogênica tem sido questionada, e em várias
esferas rejeitada, à luz dos recentes e revolucionários avanços da tecnologia de
reprodução. Hoje em dia, à medida que o conhecimento médico avança, a fertilidade é
compreendida predominantemente como um problema ginecológico. Contudo, isto não
nega os impactos devastadores da experiência da infertilidade na vida dos casais. As
pesquisas mais recentes buscam entender os níveis de estresse sofridos por aqueles
casais que enfrentam um diagnóstico de infertilidade e todas as repercussões de optar
por um tratamento de reprodução assistida.
De acordo com o documento Guidelines for Counselling in Infertility (Gia de
Orientações para Infertilidade), desenvolvido por Boivin et al (2001), o desejo de ter um
filho surge de um conjunto de fatores, que incluem: os processos socioculturais; os
fatores econômicos; o próprio desenvolvimento individual; as mudanças biográficas, o
próprio destino, os processos interpessoais entre os cônjuges e as dinâmicas familiares.

As implicações para os profissionais envolvidos no tratamento psicológico dos pacientes
com problemas de infertilidade são de que devem investigar junto com o casal os fatores
sociopsicológicos implicados no desejo de ter um filho e os impactos emocionais que
um diagnóstico de infertilidade tem no casal. Portanto, é fundamental que os
profissionais de saúde tenham um entendimento da não experiência de maternidade e
paternidade e tenham a capacidade de lidar com o sofrimento subjetivo determinado por
vários fatores pessoais e psicossociais.

2

A Conjugalidade na Psicologia Analítica
Jung (1991[1925]) entendeu o casamento como sendo um relacionamento

psicológico, um espaço privilegiado no qual cada cônjuge, através do espelhamento,
pode encontrar seus demônios e seus anjos; como Jung (1991[1925]) observou,
“raramente ou nunca o casamento se desenvolve em uma relação individual sem crises.
Não há nascimento de consciência sem sofrimento.”(JUNG, 1991[1925], §. 331, p.192).
O casamento oferece, talvez, a melhor possibilidade entre duas pessoas para um
encontro dialético enriquecedor e o enfrentamento da própria sombra. O casamento
pode encorajar o desenvolvimento de muitas potencialidades que podem desabrochar
dentro da dinâmica conjugal; tem um papel fundamental em proporcionar experiências
de sensualidade, sexualidade, intimidade, desafios, sacrifícios, conflitos, enfrentamentos
e desenvolvimento. Para Vargas (2004), “muitas vezes o desenvolvimento dá-se de
modo inconsciente para os cônjuges, que não se dão conta de imediato das grandes e
profundas transformações que naturalmente vão sofrendo no casamento.” (VARGAS,
2004, p.40). Para Jung (1991[1925]), essas transformações são necessárias para que o
casamento possa tornar-se uma relação psicológica.
Há um relacionamento quando existe a distinção entre o eu e o outro e quando
cada parceiro tem um bom senso do próprio self dentro e fora da relação. De acordo
com Jung (1991 [1925]), os jovens adultos, em geral, quando entram numa relação de
casamento, não têm um entendimento suficientemente desenvolvido de si mesmos, e o
casamento acaba não sendo uma escolha livre. Para Jung (1991[1925]), o casamento
pode ser considerado como uma relação individual em termos psicológicos quando a
natureza das motivações inconscientes tenha sido reconhecida, ou seja, quando os
cônjuges têm um convívio suficientemente íntimo, em que haja espaço para cada um
trabalhar sua própria sombra e enxergar o outro como uma entidade separada na relação
Eu-Outro.
Obviamente, esse nível de consciência conjugal exige que exista um diálogo
renovador e constante entre os parceiros. Os caminhos para a realização consciente são
vários, mas Jung (1991[1925]) entendeu que esse processo começa no início

da

segunda metade da vida, “a harmonia que existe no casamento durante a primeira
metade da vida é baseada nas projeções de certas imagens,” (Jung, 1991[1925], §. 336,

p.197), ou seja, as imagens femininas que o homem carrega dentro dele e as imagens
masculinas que a mulher carrega dentro dela são projetadas no seu respectivo parceiro.
Para Guggenbühl-Craig (1977), “o casamento só pode ser realmente compreendido
quando ficamos livres desse complexo de harmonia.” (GUGGENBUHL-CRAIG, 1977,
p.69).
Como Dodson (1996) aponta, o casamento abriga não somente aspectos
inconscientes e não resolvidos da família de origem de cada cônjuge, mas também da
sua família genealógica. Cada cônjuge recebe as projeções do outro, mas, para que cada
um possa dialogar com o próprio Self e o Self do parceiro, essas projeções têm que ser
retiradas. Para Dodson (1996):

[...] essa é alcançada no fogo do vaso alquímico do próprio
casamento, onde o teatro ativo ilumina as projeções e ‘um
processo suficientemente saudável’ é alcançado para permitir a
retirada e a elaboração interna das projeções num vaso
acolhedor da relação, e com mais confiança no processo de ferir
e curar em que os dois entraram. (DODSON, In: DODSON &
GIBSON, 1996, p.42).
De acordo com Montoro (2004), na relação conjugal, os cônjuges depositam
vários aspectos das suas vidas individuais, por exemplo, sentido da vida, sexualidade,
corpo, fantasias, autoconceito, valores. Conseqüentemente, para Montoro (2004), “o
casamento talvez possa ser considerado a forma mais complexa, conflitiva e desafiadora
de amar, e, portanto, a que mais favorece o processo de individuação.” (MONTORO,
In: VITALE, 2004, p113).

2.1 A Individuação
A individuação é o caminho que busca a realização dos potenciais do indivíduo
no sentido mais pleno possível. Em geral, pensamos na individuação como um caminho
individual, onde cada pessoa procura viver sua vida no sentido mais completo. No
entanto, como Vargas (2004) aponta, na terapia de casal estamos a serviço do ‘processo
de individuação conjugal’. Podemos entender que quando duas pessoas se unem em
casamento, elas estão dispostas a criar uma terceira entidade, isto é, a conjugalidade, e o
processo de individuação conjugal busca a realização das potencialidades que podem
surgir desse casamento.

Conforme Vargas (2004) destaca, “A individuação do casamento é a
individuação dos cônjuges e, sendo assim, é o que mais dá sentido, vida e
espontaneidade a um casamento.” (VARGAS, 2004, p.38).
No processo de individuação, a dialética entre conteúdos conscientes e
inconscientes tem uma função fundamental, e o símbolo funciona como intermediário
nesse diálogo. O inconsciente, com seus conteúdos simbólicos inesgotáveis, é uma
fonte de criatividade e pode transformar a energia psíquica, e através do diálogo entre o
inconsciente e o consciente o ego pode acessar novas fontes de energia e se fortalecer
para enfrentar seus medos, limitações e conflitos.
Jung (1973 [1954]) tem a visão da psique como uma fonte de energia que está
constantemente em movimento, e seu fluxo é determinado pelo sistema de autoregulação e compensação, equilibrado pelo movimento entre tensão e estagnação. A
psique, com seus conteúdos inconscientes e conscientes age, de acordo com Jacobi
(1967), como “o teatro para todos os nossos esforços para o desenvolvimento”
(JACOBI, 1967, p.14). É por meio da mobilização da energia psíquica que a psique se
transforma e, gradativamente, se torna capaz, de integrar conteúdos inconscientes que
são capazes de se tornarem conscientes.
O processo de individuação pode ocorrer inconscientemente ou pode se tornar
consciente de várias maneiras e levado a um alto nível de diferenciação. Para Jacobi
(1967), trabalhando ativamente no processo de individuação, através dos recursos do
imaginário, os poderes criativos que existem no inconsciente podem ser constelados.
Por meio do confronto com os conteúdos do inconsciente, o ego consegue personificar
esses conteúdos para que eles possam ser reconhecidos e compreendidos. Quando a
consciência entende o sentido das imagens, uma transformação pode ocorrer, não
apenas na consciência, mas também no inconsciente.
Para Young-Eisendrath (1997), o objetivo da individuação é o poder de utilizar a
função transcendente, a tensão e a interação de opostos, na vida cotidiana. A
individuação é um processo contínuo e exige que cada pessoa desenvolva a capacidade
de refletir sobre seus

próprios estados subjetivos e considerá-los de diferentes

perspectivas. Young-Eisendrath (1997,) explica:

Para fazer isso, a pessoa passa a ver a si mesma não apenas da
perspectiva do complexo egóico consciente, nem simplesmente
de uma perspectiva hiperemocional relacionada aos complexos
[...] em vez disso [pode] encontrar um ‘terceiro’ ponto de vista

a partir do qual os outros dois podem ser considerados e
observados sem impulsivamente expressá-los. (YOUNGEISENDRATH, 1997, p.223).
A função transcendente significa que temos um relacionamento dialético com os
vários aspectos de nós mesmos, e como conseqüência, passamos a presenciar e aceitar
uma gama de estados subjetivos sem julgamento e cobrança.
Para Guggenbühl-Craig (1977), a individuação significa “um trabalho ativo,
difícil e desconfortável através de nossa complexa psique a fim de unir seus opostos,
que são simbolizados pelo homem e pela mulher.” (GUGGENBUHL-CRAIG, 1977, p.
34). Para esse autor, “Um dos maiores temas da individuação é o maravilhoso fato que a
existência humana é vivida frutiferamente somente no contexto da polaridade masculino
– feminino, [...] e um casamento funciona apenas se alguém se abre exatamente para
aquilo que nunca pediria que fosse de outra maneira.” (GUGGENBUHL-CRAIG,
1977, p.51).

2.2 Renascimentos
O simbolismo de nascimento, vida, morte e renascimento é parte do processo de
individuação, e a riqueza desses eventos está sempre sendo expressa na mitologia, nos
contos de fadas, nas artes, na literatura, etc. O termo renascimento pode ser entendido
aqui como um re-nascimento psíquico durante a vida do indivíduo, uma renovação da
personalidade e a sua tendência de alcançar uma vida mais plena. O caminho da
individuação é formado por vários passos que consistem em momentos de renascimento e eventos de re-nascimento, com cada um desses passos contribuindo para
uma transformação e o crescimento psíquico. De acordo com Jacobi (1967), “todos os
renascimentos estão precedidos por uma morte.” (JACOBI, 1967, p.61). As mortes e
renascimentos são os passos no processo de individuação e freqüentemente esses
eventos são marcados por rituais de passagens.

Dentro desse contexto, podemos

entender a cerimônia do casamento como um ritual de passagem bastante significativo e
simbólico para o casal, representando a ‘morte’ de uma fase na vida e o ‘re-nascimento’
de outra fase. Nesse ritual o indivíduo passa da condição de ser filho de alguém para ser
ele próprio. Também, podemos entender a maternidade e a paternidade como
representando momentos esperados de morte e renascimento, que são marcados por
rituais e transformações profundas.

Para Weinrib (1993), a transformação psicológica inclui mudanças subjetivas e
objetivas, em que o indivíduo se relaciona consigo mesmo, com os outros, com o
transpessoal; ou seja, um sentimento de renascimento. Mas, como ela conclui, o
processo de transformação psicológica continua sendo um mistério.

2.3 Anima e animus
Jung (1990 [1959]) nos oferece uma descrição dos dinamismos arquetípicos da
anima e do animus, que são os estruturadores básicos da conjugalidade e, assim sendo,
merecem atenção especial.
Jung (1991 [1925]), examinando as diferenças sexuais, identificou que o sexo
oposto é um fator formador de projeções. Por meio de nossas projeções nos outros
temos a possibilidade de ver aspectos de nós mesmos que são negados à consciência.
Jung (1978 [1951]) desenvolveu na sua teoria o conceito de animus e anima, entendido
como a personalidade de sexo oposto que cada um tem dentro da sua psique, ou seja,
um Outro interior, uma subpersonalidade inconsciente que tem vida própria e, muitas
vezes, é projetado no sexo oposto com o propósito de defender o Self contra os conflitos
internos.
Para Jung (1983): “O animus e a anima devem funcionar como uma ponte ou
uma porta para as imagens do inconsciente coletivo, como a persona deve ser um tipo
de ponte para o mundo.” (JUNG, 1983, p. 410). O animus e a anima tem a função de
fazer uma conexão com a profundidade da psique.
Jung (1990 [1959]) descreve o animus e a anima como sendo arquétipos, “Com
o arquétipo da anima entramos no reino dos deuses … tudo o que a anima toca torna-se
numinoso – incondicional, perigoso, tabu, mágico.” (JUNG, 1990 [1959], §. 59, p.28) e
descreve o animus como sendo o arquétipo de sentido e a anima como sendo o
arquétipo de vida. (JUNG, 1990 [1959], §. 66, p.32).
Jung (1978 [1951]) declara que a autonomia do inconsciente coletivo se expressa
por meio das figuras de anima e animus. “O fator que faz a projeção é a anima, ou
melhor, o inconsciente representado pela anima.” (JUNG, 1978 [1951], §. 26, p.13).
No mesmo texto, Jung explica que o animus/anima pode ser realizado “através de uma
relação com um parceiro do sexo oposto, por que apenas em tal relação suas projeções
se tornam operativas.” (JUNG, 1978 [1951], §. 42, p.22). Ao mesmo tempo, porém, ele
entende que nem todos os conteúdos do animus/anima são projetados, pois muitos

aparecem em sonhos e podem ser trazidos à consciência por meio do processo de
imaginação ativa. (JUNG, 1978 [1951], §.39, p.19).
O caminho de individuação, na segunda metade da vida, exige que o homem se
defronte com seu lado feminino inconsciente, ou seja, sua anima, e a mulher, com seu
animus. Ambos são ‘poderes arquetípicos’ e, tendo elementos pessoais e coletivos,
podem funcionar como as pontes para que cada cônjuge tenha contato com as
profundidades da sua própria psique. Para Jung (1990 [1956]):

A assimilação das tendências contra-sexuais torna-se uma
tarefa que precisa ser resolvida para manter a libido em
progressão. A tarefa consiste na integração do inconsciente, na
combinação de ‘consciente’ e ‘inconsciente’. Denominei este o
processo de individuação. (JUNG, 1990 [1956], §. 459, p. 300).
O encontro com o animus e a anima proporciona a oportunidade de considerar
nossos aspectos contra-sexuais, e ter uma visão mais ampla de quais conteúdos são
projetados em nossos parceiros, quando, na verdade, pertencem a nós mesmos. Para
Jacobi (1967):
Uma vez levado à consciência e não mais projetado e
experimentado como pertencendo a si mesmo, mas como
realidades e agentes dentro da psique, anima e animus se
tornam símbolos do seu poder de procriar e dar a luz: tudo novo
e criativo deve sua existência a eles. (JACOBI, 1967, p.46).
Sanford (1988) refere-se à anima e ao animus como ‘Parceiros Invisíveis’, que
estão presentes em todos os relacionamentos humanos. Eles existem como pólos da
mesma energia psíquica presentes

dentro de nós, e suas imagens psíquicas são

projetadas no respectivo parceiro e impactam profundamente a relação, pois o parceiro
que carrega a imagem projetada acaba sendo levado ou por um extremo ou o outro, ou
seja, supervalorizado ou subvalorizado, e como conseqüência, a realidade humana do
parceiro fica distorcida. Mas, o que Sanford (1988) destaca é que “a projeção em si não
é boa nem má; o que fazemos com ela é que deve ser levado em conta”. (SANFORD,
1988, p.31). O cônjuge representa algo que necessitamos entender a respeito de nós
mesmos, enquanto para Jung (1990 [1959]), a integração da anima ou do animus é a
‘obra-prima’. (JUNG,1990 [1959], § 61, P.29).
De acordo com Young-Eisendrath (1997), esses arquétipos, embora se
desenvolvam durante a vida toda, tornam-se mais evidentes na meia idade, em razão

das mudanças na natureza da identidade das pessoas nesse período. Ela entende esses
arquétipos como “imagens carregadas de emoções [. ..] que estruturam o que está
latente no sexo oposto em cada um de nós, uma espécie de alma gêmea de potenciais
tanto ideais quanto desvalorizados.” (YOUNG-EISENDRATH, 1997, p. 224).

Na

relação conjugal, os parceiros têm a tarefa árdua de tornar essas projeções mais
conscientes e lutar contra a tentação de se identificar com elas, e assim sendo,
simbolizar a experiência para que seu parceiro possa reconhecer suas próprias
projeções.
Young-Eisendrath (1997) revisou as definições de contra-sexualidade e
anima/animus em resposta às criticas contemporâneas do feminismo e do
construtivismo. Em vez de ver o gênero como um ‘fato de vida’, ela o entende como
uma construção baseada na socialização dos sexos.

Ela destaca a importância de

reconhecer a relativa flexibilidade dos papéis de gênero e a diferença de poder entre os
sexos. A autora ressalta que:

Quando as pessoas insistem numa forte divisão entre os sexos,
e assumem que as mulheres são por natureza mais relacionais e
os homens naturalmente mais autônomos, elas arriscam perder
partes de si mesmas para sempre. A externalização destas
partes através da projeção, da inveja e da idealização podem
tornar-se um estilo de vida. (YOUNG-EISENDRATH, 1997,
p.227).
Quando uma pessoa projeta suas qualidades indesejáveis na outra, ela continua
mantendo contato com essas, mas por meio da relação com o outro. Essas qualidades
redescobertas no outro acabam sendo tratadas da mesma maneira que foram tratadas em
si, ou seja, o que não é suportado em si mesmo é localizado e atacado no outro.
Animus/anima, muitas vezes, são descobertas sob a forma de projeções nos outros.
Como representam os conteúdos centrais do inconsciente, essas projeções deixam a
pessoa que projeta muito dependente da pessoa que recebe essas projeções. Como
Young-Eisendrath (1997) explica sucintamente:

A mística da identificação projetiva é sua capacidade
extraordinária de evocar no outro, muitas vezes num outro com
quem temos intimidade, os aspectos mais temidos e idealizados
do Self. [...] e depois ‘provar’ que a qualidade ou aspecto
pertence ao outro e não ao Self. (YOUNG-EISENDRATH,
1997, p. 228).

Para Jung (1978 [1951]), cada indivíduo tem a oportunidade de desenvolver
qualidades do sexo oposto na segunda metade da vida, pois, durante esse período somos
mais propensos à reflexão e temos mais potencial de integrar aspectos de nosso
animus/anima que foram projetados no outro. De acordo com Young-Eisendrath (1997):
O que torna a contra-sexualidade um poderoso determinante
emocional de desenvolvimento é seu relacionamento singular
com o ego: o Outro contra-sexual limita e define o que o ego
pode ser. [...] O complexo contra-sexual é paradoxalmente o
produto de um eu de determinado gênero. O que para um
homem é anima (...) é o produto da masculinidade do homem, o
que ele se permite ser enquanto homem. O que para uma
mulher é animus é de modo análogo produto de sua
feminilidade. Nossas fantasias do sexo oposto são baseadas no
que se exclui, muitas vezes o que se exclui totalmente, do Self.
(YOUNG-EISENDRATH, 1997, p.231).
Quando Jung escreveu sobre o que o animus e a anima têm em comum, estava
descrevendo os arquétipos que funcionam como mediadores entre a consciência e o
inconsciente.

Esse aspecto dinâmico-criativo do arquétipo animus/anima é uma

característica de todas as constelações arquetípicas. Como Kast (2006) aponta: “O
efeito do animus/anima no ego é de fascinação e inquietante estimulação - uma
experiência numinosa - que é uma característica de todas as situações arquetípicas.”
(KAST, 2006, p. 119).

2.4 O processo de antiindividuação
Hewison (2003) entende que o processo de individuação é uma experiência tanto
intrapsíquica quanto inter-psíquica, e depende de relações com os objetos externos para
o seu desenvolvimento. Ele analisa o filme Beleza Americana para explorar algumas
dificuldades no processo de individuação e propõe que nas relações conjugais em que o
‘luto’ é evitado, o resultado pode ser um processo de ‘antiindividuação’, no qual o
desenvolvimento fica parado ou até retrocede.
De acordo com Hewison (2003), a relação conjugal é uma das áreas-chave da
vida emocional no processo de individuação e também uma área que melhor ilustra
progressões e regressões no desenvolvimento psicológico dos cônjuges. A
‘antiindividuação’ ocorre quando os dois cônjuges entram em conluio para impedir a
criatividade dentro da relação e atacam qualquer desenvolvimento no processo de

individuação. Nas relações assim descritas, os cônjuges ficam fechados às
possibilidades de descobrir e sentir quem eles realmente são para eles mesmos e para o
outro.
Hewison (2003) descreve esse processo de antiindividuação como aquele que
ocorre quando o ego fica extremamente rígido para não se perder numa experiência
desconhecida e o corpo somatiza as experiências, visto que “sensações somáticas
substituem as imagens mentais, pois a mente não consegue segurar as coisas”
(HEWISON, 2003, p. 6), e a tendência é que o indivíduo aja sem reflexão para se livrar
dos sentimentos dolorosos.

Os conteúdos arquetípicos não são ‘mediados’ ou

elaborados, mas são experimentados nos impactos fortes no indivíduo, que pode ficar
enroscado neles, sem resistência suficiente para lidar com as emoções que surgem como
conseqüência. A visão do mundo torna-se dicotomizada, as relações são ou boas ou
ruins; a ambigüidade ou a ambivalência não podem ser toleradas, e a gratidão, a
preocupação ou o luto/a lamentação não podem ser experimentados. Quando duas
pessoas estão numa relação paralisada assim, elas vão impedir o desenvolvimento
necessário para que a constelação do ‘Self conjugal’ criativo possa ser sentida. Como
explica Byington (2003):

O Self é a soma de todos os conteúdos psíquicos, incluindo a
identidade do Ego e do Outro no consciente e no inconsciente (na
Sombra), os arquétipos e suas inter-relações. [...] Ampliei esse
conceito junguiano do Self Individual para todas as dimensões do Ser
que têm um dinamismo de Totalidade. (BYINGTON, 2003, P.33).

O autor faz referencia ao Self Individual, Self Grupal e o Self Cósmico, e dentro
desse contexto, nesse estudo, utilizamos o termo “Self conjugal” que entendemos como
sendo a soma dos conteúdos psíquicos do casal, como unidade.
Na visão de Hewison (2003), quando um casal não quer enfrentar mudanças e
não quer investir em desenvolver a relação, isto é entendido como um ‘acordo’
inconsciente entre os cônjuges no sentido de impedir crescimento, por qualquer razão.
O foco do trabalho do Hewison (2003) está na interação compartilhada entre os
parceiros no nível inconsciente:

Cada indivíduo age e depende do outro para manter uma ‘defesa
compartilhada do casal’ contra uma perigosa e assustadora
‘fantasia inconsciente e compartilhada’ sobre o que o
desenvolvimento pode significar. (HEWISON, 2003, p. 8).

De acordo com esse autor os cônjuges podem desenvolver uma relação contra o
processo de individuação e diálogo, e em vez de transformação, há desastre e destruição
psicológica. Na sua análise, ele destaca a importância do ‘luto’ nas relações conjugais;
quando o luto for negado pelos parceiros, eles farão de tudo para evitar entrar em
contato com dores emocionais. Por outro lado:

Sem o processo de luto, de manter-se em contato com as nossas
dificuldades emocionais ligadas a perdas e mudanças, o
processo de individuação fica parado; o relacionamento de um
casal que não se desenvolve enquanto os cônjuges envelhecem,
está condenado a ser fechado, defensivo e incapaz de acomodar
mudanças. (HEWISON, 2003, p. 19).
O processo de individuação requer de cada pessoa diferenciar-se dos seus pais,
ou seja, separar-se dos seus complexos parentais, para conseguir fazer a passagem de
filho(a) para adulto(a) e também assumir uma relação conjugal baseada no respeito
mútuo, que oferece espaço para desenvolver o potencial de cada cônjuge.
Ao contrário, se a relação estrutura-se com base nos complexos infantis, o
potencial para crescimento e desenvolvimento fica travado, por conseqüência de uma
dinâmica inconsciente, pela qual um ou ambos os cônjuges se identificam com a criança
e projetam a imagem parental, ou um ou ambos se identificam com o pai ou a mãe
dominador(a) e projetam a criança indefesa e, como resultado, o relacionamento não se
desenvolve.

3 - A Terapia de Casal na Psicologia Analítica
O foco da intervenção do terapeuta de casais é o relacionamento conjugal, ou
seja, a interação entre os dois cônjuges.

De acordo com Ruszczynski (1993):

A natureza dinâmica da interação ocorre [na verdade] entre as partes
cindidas e projetadas dos próprios parceiros, localizadas no outro, a
força com a qual elas são projetadas, e como elas são recuperadas e
lidadas pelo outro. No extremo, cada parceiro não está de fato
relacionando-se com um outro separado, mas com o self
desapropriado, projetado e identificado no outro. A exploração de
fantasias compartilhadas em psicoterapia de casal pode permitir que
atributos projetados sejam percebidos como menos terrificantes e
eventualmente sentidos como capazes de serem retomados.
(RUSZCZYNSKI, 1993, p.9).

Uma abordagem analítica na terapia de casais pode oferecer uma oportunidade
de elaborar simbolicamente as dinâmicas entre parceiros que permanecem inconscientes
e resistentes. Nas últimas décadas, pesquisadores, adotando uma abordagem junguiana,
desenvolveram vários instrumentos terapêuticos para trabalhar com casais na clínica.
Esses trabalhos incluem os de Young-Einsendrath (1993), sobre as interferências dos
complexos individuais nas relações conjugais, por meio de terapia de casal com coterapeutas, baseando-se no diálogo; Yorio (1996), sobre o desenvolvimento do trabalho
com imagens corporais e o processo de simbolização, utilizando os recursos do
psicodrama; Vargas (2004), sobre o uso da tipologia de Jung na terapia de casais;
Dodson & Gibson (1996), que discorrem sobre os conceitos junguianos e as dimensões
relacionais; Nell (2005) sobre o uso de sonhos no trabalho com casais. Vitale (2004),
no psicodrama, realiza um trabalho junto com o genetograma em terapia de casais.
Independentemente dos recursos ou instrumentos empregados no trabalho com
casais, a terapia de abordagem analítica tem o propósito de criar um espaço para o
diálogo. De acordo com Young-Einsendrath (1997):

Uma abordagem junguiana na psicoterapia de casais é uma
abordagem psicanalítica especialmente rica da dinâmica inconsciente
resistente entre os parceiros. Elevando à consciência os Outros
interiores, a terapia junguiana com casais cria um espaço, um espaço
dialógico, no qual os parceiros podem encontrar a função
transcendente nos conflitos. ... O relacionamento íntimo, então, é
um lugar de individuação para ambos os parceiros, à medida que
estes refletem um ao outro por meio de transformações espelhantes, e

descobrem uma postura bem humorada para lidar com os demônios e
as prostitutas da contra-sexualidade. Embora o conflito e a diferença
sejam sempre componentes de uma amizade íntima [...], eles
assumem novos significados quando se tornam um desvelamento
progressivo das verdades a nosso respeito.
(YOUNGEINSENDRATH, 1997, p. 237).

Conforme Colman (1993), um dos objetivos da terapia de casal é encorajar a
capacidade do casamento de funcionar como um vaso psicológico para os dois cônjuges
e também considerar se realmente existe esse vaso, e se existe, como ele está
funcionando. Para Yorio (1996):

O espaço conjugal favorece o processo de elaboração simbólica, e
encontramos na complementaridade dos parceiros o fator curativo de
compensação psíquica a ser incorporada por cada um por meio da
retirada das projeções sobre o outro. (Yorio, 1996, p.105).

A abordagem analítica elabora as realidades diferentes expressas pelos cônjuges
no campo interativo e não valoriza uma maneira de expressar a realidade experimentada
sobre a outra. As expressões humanas são várias e a expressão racional e narrativa é
apenas uma forma de comunicação, mas, como já apresentado, existe uma variedade de
possibilidades para que o indivíduo possa manifestar e expressar seus sentimentos. A
compreensão das realidades inconscientes e não-racionais pode ser alcançada por
diferentes maneiras, e não apenas pela verbalização racional.
Boik & Goodwin (2000) consideram cada cônjuge na relação dentro do contexto
de família de origem e também como parte do sistema que os dois estão construindo.
Para as autoras, é essencial que o terapeuta considere o que cada cônjuge traz para o
relacionamento.

O nível de diferenciação ou a falta dessa, ou seja, integração e

individualidade ou fusão e emaranhamento, determinará se a pessoa estaria
emocionalmente distante e cindida ou se ela estaria dependente e emaranhada na sua
relação íntima. Esses aspectos se revelam na maneira pela qual cada um se aproxima e
se distancia dentro da relação e também em atitudes de afastamento e aproximação.
Boechat (2005) entende que a terapia de casal tem a função de ampliar a
compreensão do problema, preencher espaços simbólicos, fazer surgir nuanças
diferentes da relação. Ela acrescenta que “o mundo interno de cada cônjuge deve existir
de uma forma diferenciada, separada das idéias, expectativas e exigências do outro, e

[...] a individuação de cada um tem que ser negociada, conquistada também dentro da
relação [conjugal].” (BOECHAT, In: WERRES, 2005, p. 67).

Terapia de casais com Sandplay
O Sandplay, desenvolvida por Kalff, foi utilizada inicialmente na terapia com
crianças. Depois de trabalhar muitos anos com crianças e observar os resultados
eficazes dessa técnica, Kalff começou a utilizar o Sandplay com adultos, e a partir daí,
essa técnica começou a gerar mais interesse e atrair mais atenção entre os terapeutas
junguianos, tanto na terapia com crianças quanto com os adultos. A utilização do
Sandplay como um instrumento de terapia com casais, porém, é recente.

O

levantamento bibliográfico sobre a utilização do Sandplay com casais identificou a
incorporação da caixa de areia como uma técnica não-verbal por terapeutas de casais e
famílias de maneira espontânea e dirigida, e freqüentemente para fins diagnósticos.
Boik & Goodwin (2000) observaram que um movimento dramático ocorreu
quando

seus

clientes

se

sentiram

fisicamente

envolvidos,

reconstruindo,

experimentando, vendo, tocando e manuseando os símbolos que refletiam

suas

dificuldades e traumas. Suas experiências demonstraram a importância da utilização do
Sandplay com famílias e casais. Elas consideram que o Sandplay é uma ferramenta
valiosa no processo de facilitar a comunicação sobre as áreas problemáticas de um
relacionamento. Para Boik & Goodwin (2000):

A terapia de sandplay oferece ao casal a oportunidade de testemunhar
e explorar, de maneira tangível, o modo como a individualidade de
cada cônjuge contribui, ou não, para a relação. Essa ferramenta pode
melhorar o autoconhecimento e, também, contribuir para entender
melhor o parceiro, e pode ajudar os casais a descobrir
comportamentos, formas de agir e as percepções que contribuíram
para as dificuldades que enfrentam naquele momento. (BOIK &
GOODWIN, 2000, p. 93).

O cenário criado pelo casal na areia representa sua realidade compartilhada. A
maneira pela qual os cônjuges trabalham juntos numa caixa pode oferecer informações
importantes a respeito de suas capacidades de comunicação e pode revelar, para o casal,
a própria dinâmica da relação. A totalidade das dinâmicas do casal enquanto eles
constroem juntos é entendida como um microcosmo da sua interação relacional.
Boechat (2005) utiliza a caixa de areia como uma técnica auxiliar, e a compara
com o desenho ou a dramatização. “A minha forma de usar a caixa é mais ativa, gosto

de fazer provocações e propor possibilidade de mudanças, que surgirão a partir da
elaboração que o paciente fizer dos símbolos.” (BOECHAT, In: WERRES, 2005, p.
63). A autora apresenta um estudo de caso com um casal, “que ilustra o novo paradigma
de interação criativa (...) que normalmente é alcançada após muita elaboração dentro da
relação do casal.” (BOECHAT, In: WERRES, 2005, p. 63).

Durante o processo

terapêutico, o casal fez três caixas de areia. A terapeuta dirigiu o trabalho nas caixas
solicitando à esposa que, primeiro, fizesse uma caixa, expressando como via a sua
relação conjugal, colocando miniaturas na caixa, enquanto o marido observasse. Na
sessão seguinte, os papéis foram invertidos; o marido fez a caixa, recebendo as mesmas
instruções, enquanto a esposa observava. A terceira e última caixa de areia foi feita
pelos cônjuges juntos, mas não ficou claro se foram dadas instruções ou regras.
Por meio dessas três caixas a autora concluiu que os dois cônjuges conseguiram
representar seus conflitos e esperanças, trazendo importantes revelações sobre como
sentiam na realidade a relação do casal naquele momento.
De Carvalho e Sant’anna (2000) utilizaram o ‘Jogo de Areia’ como instrumento
de intervenção no atendimento de um casal com o intuito de investigar se tal
instrumento pode ser empregado na terapia conjugal para facilitar uma interação nãoverbal entre os cônjuges e promover maior conscientização de aspectos desconhecidos
da relação. Nesse estudo de caso, os autores adotaram uma abordagem dirigida em
relação ao ‘Jogo de Areia’, pedindo que os cônjuges fizessem apenas uma caixa juntos,
e que representasse o casamento deles.

Depois realizou-se uma entrevista breve e

aplicou-se o genetograma “por ser este um instrumento utilizado com regularidade em
terapia familiar.” Os autores observaram, através de uma análise qualitativa dos dados,
que o revelar simultâneo de certas imagens internas possibilita ao casal uma percepção
nova e diferente sobre o relacionamento. Embora os dados levantados não sejam
conclusivos, os autores consideram que o ‘Jogo de Areia’ com casais pode trazer uma
contribuição importante em promover percepções novas sobre a dinâmica do casal, e
pode ser desenvolvido como um instrumento valioso no psicodiagnóstico.
O Sandplay revelou-se um modo pelo qual vários cônjuges puderam desvendar
conflitos que tinham sido enterrados e obter um insight sobre eles mesmos e seus
parceiros. Também oferece uma maneira diferente de comunicação entre os casais.
Boik & Goodwin (2000) entendem que, “Por alguma razão, quando alguém cria um
cenário, um aspecto sábio, interior dele mesmo, percebe o que está acontecendo, e essa

consciência pode indicar o caminho para resolver a dificuldade.” (BOIK & GOODWIN,
2000, P.99).

4 - Objetivos
Objetivo geral
O objetivo geral deste estudo é compreender os conflitos que surgem com casais
que receberam o diagnóstico de infertilidade, e que estão subjacentes à queixa. Desta
forma, procura-se levantar hipóteses que possam propiciar a compreensão da
experiência psicológica da infertilidade vivida por casais.

Objetivos específicos
1. Compreender como os conflitos relativos à infertilidade estão sendo elaborados na
conjugalidade;
2. Estabelecer possíveis relações entre a questão da infertilidade e o processo de
individuação conjugal; e
3. Verificar a utilidade do Sandplay numa terapia breve, como recurso adequado para
identificar e compreender os conflitos de casais inférteis.

5 Método
Esta pesquisa adotou uma metodologia qualitativa que tem um caráter descritivo
- interpretativo do conhecimento. A construção do conhecimento é um processo vivo, é
uma produção humana, em que o pesquisador, com seus pensamentos, reflexões,
sensações, sentimentos e intuições interage e troca constantemente com o pesquisado.
De acordo com Rey (2005), a epistemologia qualitativa pode ser entendida como
um processo de comunicação e diálogo constante, pois é através da comunicação, direta
e indireta, que o ser humano se expressa. Essa metodologia procura converter a
produção do sujeito, isto é, suas comunicações, num conhecimento novo. Isso é possível
quando o pesquisador adota uma abordagem reflexiva, em que se vê numa dialética
constante com sua produção de conhecimento.
A psicologia analítica se fundamenta na noção de processos psíquicos
dinâmicos, de natureza consciente e inconsciente e na subjetividade do conhecimento.
De acordo com Penna (2003), a metodologia qualitativa propõe uma abordagem
compreensiva e interpretativa dos fenômenos, portanto, adequada para a pesquisa em
psicologia analítica. Sendo assim, essa abordagem entende que o pesquisador interage
com a realidade que está sendo pesquisada e, como conseqüência, modifica essa
realidade através da sua própria subjetividade e intervenções.
Como destaca Faria (2003): “Na pesquisa qualitativa, o investigador coloca-se
num movimento de envolvimento e afastamento em relação ao sujeito, de poder sentir e
perceber com o outro (o participante), e, posteriormente, pensar e refletir sobre o
acontecido [...]” (FARIA, 2003, p.273).
Para consecução desta pesquisa, inicialmente procedeu-se ao levantamento
bibliográfico. Para realizar a revisão utilizou-se, como critério, a seleção de artigos de
pesquisas publicados em periódicos e/ou dissertações e teses. O estudo foi realizado
através do levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados em revistas
indexadas, utilizando como estratégia de busca a pesquisa digital nas seguintes bases de
dados: Medline, ESHRE e BIREME, onde foram procurados artigos originais entre
1999 e 2006 sobre o tema infertilidade e ansiedade. Os termos utilizados para a busca
em inglês foram: infertilidade, estresse, ansiedade e reprodução assistida, e os artigos
foram selecionados de acordo com a presença dos termos em questão nos títulos dos
artigos. Os trechos traduzidos dos textos originais em inglês são traduções livres.

5.1 Participantes
Participaram desta pesquisa casais com diagnóstico médico de infertilidade,
fornecidos por seus ginecologistas no caso das mulheres e por seus urologistas, no caso
dos homens. Esses casais foram encaminhados, de maneira informal, pelos profissionais
da área de saúde que tinham conhecimento deste estudo.
Foram escolhidos casais com mais de 5 anos de casamento, pois entendemos que
depois de um certo tempo de convívio juntos as projeções iniciais teriam sido retiradas e
os casais teriam compartilhado certas ilusões e conflitos, dando oportunidades para que
a paixão e o encantamento inicias fossem transformados durante a relação em algo mais
sustentável.

5.2 Critérios para seleção dos casais
Os casais selecionados não tinham filhos (biológicos e/ou adotados) de relações
anteriores, tinham idades entre 30 e 40 anos e haviam realizados exames clínicos com
identificação de infertilidade de um ou dos dois cônjuges. Neste estudo eles estão
identificados como: Jorge e Paula e Rogério e Cristina.

Casal 1 - Jorge e Paula
Paula é uma mulher de 39 anos, é a segunda filha de uma prole de três filhos,
sendo o mais velho um irmão e a mais nova uma irmã. Ela é branca, de estatura
mediana, e tem uma aparência bem cuidada. Os pais se separaram quando ela tinha 14
anos, e na época a mãe estava grávida do terceiro filho. Seus pais ainda estão vivos. O
pai casou-se pela segunda vez, mas não há filhos desse segundo casamento. A mãe não
se casou de novo. Paula conta que o casamento dos pais era bastante conflituoso, havia
muitas brigas entre eles por causa da traição do pai. Paula conta que tem uma relação
bastante íntima com a mãe, quase “fusional”. Paula mantém contato com o pai, mas
tem uma relação mais distante com ele e com a a segunda esposa. O irmão é separado
e tem uma filha, que é a única sobrinha de Paula. A irmã está casada e, de acordo com
Paula, tem uma relação conflituosa com o marido, ambos moram com a mãe.
Paula se formou em contabilidade com 22 anos e trabalhou no departamento de
uma empresa contábil por vários anos. Aos 33 anos ela começou a segunda faculdade

e, em 2005, com 38 anos, formou-se em Psicologia e começou a atuar como psicóloga
clínica. Paula tinha feito dois anos de terapia individual na abordagem comportamental.
Jorge é um homem de 40 anos, e o segundo filho de uma prole de cinco filhos
(um filho adotado). Ele é branco, de estatura mediana. Os três irmãos sangüíneos têm
filhos e Jorge tem sete sobrinhos. Conta que existem poucos conflitos nas relações
familiares, mas não existe muita intimidade entre ele e seus pais e parentes; Jorge não
sente muita necessidade de compartilhar muitos detalhes da sua vida com seus pais, e o
mesmo ocorre em relação aos seus irmãos, não há conflitos, mas as relações são
sustentadas na cordialidade, e as conversas familiares são voltadas aos fatos e não aos
sentimentos.
Jorge se formou em engenharia eletrônica e atua como engenheiro numa
empresa em São Paulo. Ele nunca tinha feito terapia.
Paula e Jorge se conheceram quando ela tinha 16 anos de idade, e ele, 18.
Namoraram dez anos antes de casar e estão casados há treze anos. Enquanto estavam
namorando, ele mudou-se para a casa da mãe da Paula, para que pudessem se ver
durante a semana e não apenas nos fins de semana. Casaram-se e continuaram morando
na casa por cinco anos, enquanto compraram um terreno e construíram a própria casa na
mesma cidade, onde moram até hoje. Os dois são católicos praticantes e afirmam que a
religião tem bastante importância no casamento.
Depois de seis anos de casamento, decidiram ter filhos, ela tinha 31 anos e ele
tinha 33. Ela parou de tomar o anticoncepcional, mas após um ano

não havia

engravidado, e sentiram que estavam com problemas de infertilidade. Ela procurou a
ginecologista, fez vários exames e tomou hormônios para induzir a ovulação, mas não
conseguiu engravidar.
Com 33 anos, Paula voltou a estudar, e durante o período em que ela estava na
faculdade, eles não priorizaram mais a gravidez e não fizeram mais exames, mas ela
continuou sem tomar anticoncepcional com a esperança de que em algum momento iria
ficar grávida.
Nos últimos dois anos, eles voltaram a priorizar a gravidez, ela tinha 37 anos e
começava a ficar preocupada com seu relógio biológico, por considerar que a gravidez
depois dos 40 anos poderia ser mais complicada. Ambos fizeram exames nessa época. O
urologista, por meio de uma análise seminal, o espermograma, identificou a baixa
contagem de espermatozóides. Assim, descobriram que o diagnóstico de infertilidade
recebido estava relacionado a causas masculinas.

Casal 2 - Cristina e Rogério
Cristina é uma mulher de 36 anos, mestiça, seu pai era japonês (faleceu faz doze
anos) e sua mãe é brasileira. Ela tem uma aparência oriental, uma estatua pequena e
delicada. Ela é a segunda filha de uma prole de sete filhos (dois meninos e cinco
meninas). Cinco dos seus irmãos moram no Japão, apenas Cristina, sua irmã mais
nova e sua mãe moram no Brasil. Ela se formou na área de educação física e trabalha
como professora de ioga. Conta que foi criada numa família simples no interior de São
Paulo, mas não faltava nada.
Os seus avós paternos vieram para o Brasil. Quando seu pai decidiu casar com
uma brasileira, a família dele cortou relações, pois não aceitava esse casamento. As
relações familiares foram retomadas apenas depois dos nascimentos dos netos.
Rogério é um homem de 37 anos, branco e alto. Ele tem um irmão mais novo.
Foi criado pela mãe e pela avó. Teve pouco contato com o pai depois do nascimento do
irmão menor. Ele está cursando a Unicamp como aluno especial e pretende fazer um
mestrado na área de educação física, abordando a questão da insatisfação corporal e
eventualmente ter uma careira acadêmica.
Eles estão casados há dez anos, namoraram cinco, e se conheceram no ônibus da
faculdade, ela estava no primeiro ano, e ele, no terceiro. Eles se casaram em 1996 e logo
depois foram morar no Japão, onde ficaram por quatro anos, com a intenção de
melhorar a situação financeira.
Quando voltaram do Japão compraram uma academia onde trabalharam juntos
por quatro anos. Recentemente venderam esse negócio e ficaram com muitas dívidas, e
agora estão passando por um período difícil. Ele não tem emprego e ela está dando aula
de ioga.

5.3 Procedimento
Terapia breve
De acordo com Melo (1998), a terapia breve refere-se, predominantemente, ao
processo terapêutico que se realiza em curto espaço de tempo; muitas vezes, um tempo
previamente determinado pelo psicoterapeuta e o cliente no momento em que estão
realizando o contrato terapêutico. O cliente tem, assim, uma idéia de que o encontro
entre ele e o profissional que o está atendendo será de algumas sessões ou alguns meses.

A idéia que predomina para a determinação do tempo é um dos fatores que contribuem
para a agilização do processo. De acordo com Melo (1998), podemos nos referir à
terapia breve como ‘focal’, por ser ela um processo que se desenvolve em função de
uma área de dificuldade emocional específica do indivíduo.
O foco desta pesquisa está direcionado à questão específica da infertilidade e ao
modo como esse problema é abordado dentro da relação conjugal. Este estudo não tem
a intenção de levantar todos os desdobramentos e conflitos que podem existir dentro da
relação matrimonial, apenas as dificuldades que surgem

associadas à questão da

infertilidade.
Em vista disso, adotamos como procedimento a terapia breve e, de acordo com
ela, foram realizados 15 sessões com o casal 1 e 13 sessões com o casal 2, com a
finalidade de compreender a experiência psicológica da infertilidade vivida por casais,
para além de um entendimento médico.
Cada atendimento tinha uma duração de aproximadamente 80 minutos; o tempo
de cada atendimento de casal, em geral, é mais longo do que o atendimento individual,
que dura em torno de 50 minutos.
Os casais foram contatados por telefone, onde formar colocados os objetivos da
pesquisa.
escolhidos.

Três casais aceitaram participar da mesma, mas apensa dois foram
Foi marcado uma entrevista inicial com a finalidade de apresentar a

natureza da pesquisa ao casal, que foi informado sobre o objetivo deste estudo, que é
considerar a infertilidade e como esta questão está sendo elaborada dentro da própria
conjugalidade. Os participantes foram também informados de que o Sandplay e o
genetograma seriam usados como instrumentos terapêuticos durante este trabalho.
Foi proposto um contrato de terapia breve, gratuita, de 12 a 15 sessões, incluindo
uma sessão de retorno para rever as fotos dos cenários feitos pelos casais como
conclusão.
O termo de consentimento para uso de dados e imagens para a pesquisa foi
apresentado para que cada participante pudesse assiná-lo (em posse da pesquisadora).
Os participantes foram informados sobre seus direitos de interromper a pesquisa a
qualquer momento, de acesso aos resultados da pesquisa e estão conscientes da sua
publicação.

5.4 Instrumentos
O genetograma
O genetograma é utilizado para ilustrar, numa representação gráfica, as relações
entre os membros da cada família por três ou mais gerações. Segundo McGoldrick &
Gerson (1995), o ciclo de vida familiar é um fenômeno complexo e, quando avaliamos
o lugar do casal dentro desse ciclo, os genetogramas constituem instrumentos úteis. O
genetograma é um instrumento que requer que o cliente apresente informações sobre
sua família de origem e reflita sobre sua própria história, ou seja, onde se insere nessa
família, a natureza dos laços familiares e os impactos desses laços na sua presente
relação.
Neste estudo o genetograma foi empregado como instrumento de pesquisa. A
oportunidade de descrever e analisar a história de cada cônjuge e compartilhar isto
dentro do‘setting analítico foi considerada importante para nos ajudar a entender como
cada um aprendeu a sentir e agir dentro e fora do casamento.

De acordo com

McGoldrick & Gerson (1995):

Os genetogramas são retratos gráficos da história e do padrão
familiar, mostrando a estrutura básica, a demografia, o
funcionamento e os relacionamentos da família. Eles são uma
taquigrafia utilizada para descrever os padrões familiares à primeira
vista. (McGOLDRICK & GERSON In: Carter & McGoldrick, 1995,
p.144).

Eles podem proporcionar informações sobre as relações entre os cônjuges e suas
próprias famílias e, ainda, seus respectivos papéis nestas famílias. Bürki-Fillenz (1994)
também destaca a importância da ‘árvore genealógica’ e como ela pode revelar e
iluminar as próprias forças ou dificuldades que duram a vida inteira do indivíduo.
Para Vitale (2004), “o genetograma é um mapa esquemático de uma família, nas
linhas paternais e maternais, e auxilia a formar uma rápida gestalt da rede familiar e dos
padrões familiares básicos que se entrecruzam ao longo dos anos.” (VITALE, 2004,
p.235).
Como Vitale (2004) destaca, o uso do genetograma no trabalho clínico fornece
uma forma tangível de representação da família, e através da elaboração do próprio
desenho, é possível obter uma interpretação subjetiva da história da família. Para Vitale
(2004), o uso do genetograma nas entrevistas iniciais auxilia os cônjuges a se
envolverem no processo terapêutico.

Ele pode ajudar na compreensão dos mitos

familiares de origem, os sistemas de valores e os padrões das relações que foram
construídas e se repetem na família.
A proposta deste trabalho, dentro da modalidade de terapia breve, era obter um
melhor entendimento dos conflitos conjugais relacionados à questão da infertilidade.
Dentro do contexto de terapia breve, o genetograma é considerado um instrumento
valioso, porque pode oferecer ao terapeuta um melhor entendimento da dinâmica da
família de origem e como essa pode implicar na dinâmica construída pelo casal, e
pode fornecer um insight na maneira pela qual os conflitos estão sendo abordados e
elaborados.
Explicamos, de forma geral, como construir o genetograma e acompanhamos as
dúvidas que surgiram. Esse instrumento foi usado durante o segundo e o terceiro
encontro, e pedimos que desenhassem e identificassem a natureza das relações mais
significativas e assinalassem todas as informações que considerassem importantes.
Cada cônjuge fez o seu próprio genetograma e, depois de completá-lo, foram
convidados a comentar sobre aquilo que mais chamou a atenção em seu próprio
genetograma e também tecer comentários sobre o genetograma preparado por seu
parceiro.

O Sandplay
O Sandplay é uma técnica terapêutica baseada no trabalho criativo e nãoracional. É uma técnica criada nos anos cinqüenta, por Dora Kalff, uma
junguiana suíça.

analista

No Sandplay os clientes criam cenas utilizando-se de uma caixa com

areia, água e uma grande variedade de miniaturas. A cena criada pode ser entendida
como um reflexo dos conteúdos da psique, agindo como uma ponte entre o mundo
interno e o externo. Como destaca Weinrib (1993), a essência do Sandplay é ser nãoverbal e simbólica, abrindo um diálogo entre o mundo inconsciente e consciente, o que
possibilita ao cliente dialogar com os conflitos internos e preparar-se para enfrentar o
mundo concreto.
O Sandplay geralmente acontece paralelamente à terapia verbal, mas a revisão e
a discussão analítica das cenas podem ocorrer após a conclusão do processo. Para Kalff
(2003), o papel do terapeuta é oferecer um espaço livre e seguro onde o cliente possa
sentir-se acolhido e aceito. O Sandplay foi escolhida como instrumento de trabalho
nesta pesquisa, para que o casal pudesse trabalhar com as imagens da relação conjugal

criadas na areia e explorar sua relação, abrindo caminhos para reflexão, comunicação e
transformação.
No Sandplay são usadas duas caixas de areia, de tamanho específico 57x72x7cm
(Ammann, 2002), uma com areia molhada e a outra com areia seca, com o fundo e
laterais pintados de azul e prateleiras com uma variedade de miniaturas. As prateleiras
das miniaturas disponíveis para o cliente representam um equilíbrio entre o mundo
interno e externo, conectando os dois, e conectando o cliente e o terapeuta. Não existem
regras sobre a coleção, pois cada coleção é única, criada pelo terapeuta, e tem seu
sentido pessoal e especial.
A coleção inclui representações da terra, do mar, das plantas, dos animais
domésticos e selvagens, de animais pré-históricos e fantasias, de seres humanos de
diferentes países, religiões e épocas, de objetos sombrios, meios de transporte, prédios,
móveis, outras estruturas, entre outros.
No caso de terapia individual que utiliza o Sandplay, o cliente é convidado a
escolher trabalhar com uma dessas caixas. Para fins deste estudo, dada a proposta da
pesquisa, de elaborar os conflitos que podem surgir na relação conjugal diante do
problema da infertilidade, os dois cônjuges foram convidados a trabalhar juntos numa
caixa só, ou na areia molhada ou na areia seca, para criar um cenário juntos.
Entendemos que o Sandplay é um instrumento eficaz para que o casal possa
expressar seus conteúdos inconscientes e não racionais. Criando juntos um cenário na
areia os cônjuges têm a oportunidade de interagir juntos, dando forma aos seus
conteúdos inconscientes individuais para criar algo novo, que podemos entender como
uma expressão do “Self conjugal”, ou seja, a mobilização da energia psíquica vinda dos
dois cônjuges está misturada, dando forma a uma nova criação, da qual

os dois

participam à medida que o “vaso alquímico” do casamento permite, sem a interferência
dos pensamentos demasiadamente racionais.
Quando o casamento tem que enfrentar uma decepção muito grande e
avassaladora, como a infertilidade conjugal, isto consome muita energia psíquica, e é
importante que essa energia, vinda dos dois cônjuges, esteja mobilizada para que um
novo caminho criativo possa ser encontrado.
Acreditamos que ao participar de um processo de terapia de casal que utiliza o
Sandplay como instrumento, cada cônjuge está se abrindo para o outro, compartilhando
os seus conteúdos inconscientes com seu companheiro, expondo-se e mostrando suas
vulnerabilidades e fragilidades e, ao mesmo tempo, mobilizando sua energia psíquica,

sem censura.

Isto vai acrescentar ao seu processo próprio de individuação,

aprofundando sua personalidade, e também ao desenvolvimento do “Self conjugal” e à
individuação conjugal.

O Sandplay abre o mundo da comunicação para formas

legítimas de expressão que não são racionais. Imagens e emoções expressas na areia
podem ser compreendidas implicitamente, sem que precisem ser traduzidas para formas
racionais.
Nesta pesquisa o Sandplay foi usada como instrumento da mesma maneira como
foi desenvolvida por Kalff no seu trabalho com crianças, como instrumento terapêutico.

A criança coloca quaisquer figuras que escolha na areia. A imagem
na areia que é produzida pela criança pode ser compreendida como
uma representação tridimensional de algum aspecto da sua situação
psíquica. Um problema inconsciente está dramatizado na caixa de
areia. O conflito está transferido do mundo interior para o mundo
exterior e fica visível. [...] O analista interpreta para si mesmo os
símbolos que emergem durante o curso de uma série de imagens na
areia. (KALFF, 2003, p.9).

Neste estudo os cônjuges foram convidados a trabalhar juntos, na caixa de areia
seca ou molhada, e a criar um cenário na areia. Nenhuma instrução específica foi dada,
apenas que os cônjuges podiam escolher qualquer miniatura disponível nas prateleiras
para montar um cenário livremente na areia. A pesquisadora/terapeuta sentou-se a uma
pequena distância da caixa, observando as reações dos cônjuges e a maneira pela qual
eles interagiram e trabalharam juntos para criar o cenário.

Ao mesmo tempo,

desenhou um esboço e anotou a ordem em que as miniaturas escolhidas foram
colocadas, suas posições na caixa e qual dos dois cônjuges as colocou. A terapeuta não
interferiu no processo, não ofereceu intervenções e não interpretou as caixas ao serem
terminadas. As expressões verbais feitas pelos cônjuges durante a criação da caixa
foram gravadas, e, após o término do cenário, os cônjuges foram convidados, sem
obrigação, a fazer comentários sobre o cenário construído.
Após a saída dos participantes, os cenários foram fotografados em diferentes
ângulos, ou foram tiradas fotos de detalhes importantes, e, a seguir, desfeitos pela
própria pesquisadora/terapeuta.
O Sandplay não estipula o número de caixas que têm que ser feitas durante um
processo terapêutico. Neste estudo, que utilizou terapia breve como procedimento, com
um número de encontros estipulado entre 12 e 15, e considerando que os instrumentos
de pesquisa incluíram não apenas o Sandplay, mas também o genetograma, decidimos

que oito caixas seria um número adequado para obter dados suficientes para análise
dentro do contexto desta pesquisa.
Em geral, o Sandplay termina com um encontro entre o terapeuta e o cliente para
que este possa rever as fotos das caixas feitas. Esse momento ocorre quando o
terapeuta considera que o ego se tornou suficientemente forte para integrar
adequadamente o material ou quando for de mútuo acordo. Conforme Weinrib (1983),
neste ponto, “explicações, ampliações e interpretações podem ser dadas e perguntas são
respondidas. Freqüentemente, pouco precisa ser dito, pois as próprias [fotos] parecem
falar diretamente ao paciente, já que ele vê cenários do seu próprio

processo de

desenvolvimento.” (WEINRIB, 1983, p.28).
A exibição retrospectiva das fotos tem um valor múltiplo para o cliente. Ele tem
a oportunidade de ver o processo todo, pois, através das suas criações na areia, pode ver
concretamente seu contato com o inconsciente, os movimentos, dificuldades e
transformações que aconteceram durante o processo.
No entanto, como Weinrib (1983) enfatiza, a quantidade de informação
interpretativa ou arquetípica amplificada a ser oferecida ao paciente na exibição das
fotos depende da prontidão do ego em absorvê-la e do interesse e capacidade do
paciente em compreendê-la.

5.5 Local
A pesquisa foi realizada em clínica privada, com sala apropriadamente
estruturada para terapia de casais com recursos expressivos (Sandplay).

5.6 Cuidados Éticos
Alteramos os nomes dos participantes, para evitar a possibilidade de alguma
identificação. Para fins de análise, as profissões dos participantes foram mantidas.
Cumprimos com a orientação do Comitê de Ética da PUC-SP (vide Anexo B),
garantindo aos participantes os limites de suas participações neste estudo. Para isso, foi
firmado um termo de consentimento no qual os participantes se comprometeram a
participar deste estudo, conscientes de sua publicação. (Vide Anexo D).

5.7 Procedimento de análise de dados
Utilizamos, para a análise dos dados desta pesquisa, princípios do método
junguiano, segundo Penna (2003).

Consideramos tanto o discurso dos casais como o genetograma e as caixas
construídas por eles como manifestações simbólicas, em que aparecem os conteúdos
conscientes e inconscientes.
Inicialmente foi feita uma leitura das transcrições das sessões, das quais
extraímos questões e temas trazidos em cada sessão. Estes temas e questões, no âmbito
do discurso, foram complementados pelas imagens que apareceram em cada caixa.
Em seguida, dividimos o processo de terapia breve em três momentos, com o
intuito de identificar os desenvolvimentos e as mudanças que ocorreram nos discursos,
na dinâmica do casal e nas imagens das caixas de areia. Estes momentos foram:

Momento 1 - Reflexão e Comunicação
Nesse primeiro momento identificamos como o casal está lidando com a questão
da infertilidade, a natureza do diálogo existente entre os cônjuges, onde esse conflito
está inserido no relacionamento e quais dinâmicas e defesas foram desenvolvidas para
abordar, ou não, essa questão pelos parceiros.

Momento 2 - Conflito e Caos
Nesse segundo momento identificamos mudanças nas comunicações entre os
parceiros no sentido de maior confiança em expressar seus sentimentos, conflitos e
desejos e a capacidade de escutar e elaborar juntos a questão da infertilidade. Também
procuramos identificar evidências, nas falas e nos cenários feitos no Sandplay, de
mudanças nas defesas construídas contra a vulnerabilidade na relação conjugal.

Momento 3 - Criatividade e Transformação
Durante esse último momento, procuramos identificar nas falas e nos cenários as
evidências de transformações em relação ao primeiro e segundo momentos. Nesse
sentido procuramos identificar respostas criativas encontradas para lidar com a
infertilidade, que poderiam ser a maior integração das projeções, identificação pelo
casal da necessidade de mudar a dinâmica entre eles, maior intimidade e aproximação e
o processo de luto em relação à não maternidade e paternidade para que uma nova
resposta pudesse surgir.
Destacamos que esses momentos não aconteceram de maneira linear, porém
procuramos apontar as mudanças mais consistentes e evidentes que ocorreram durante o
processo.

Em relação às caixas foi feita uma análise qualitativa das imagens de cada uma a
partir das fotos.

Com base no método desenvolvido por Melo da Matta (2006),

analisamos cada cenário, levando em conta:
•

o levantamento das miniaturas de cada cenário;

•

a observação e descrição dos cenários (fotos);

•

como cada cenário foi montado, por exemplo: quem escolheu a areia seca
ou molhada, escavações ou elevações na areia, a maneira como os
cônjuges construíram o cenário, se junto ou separadamente; como cada
cônjuge utilizou o espaço da caixa, a interação e as verbalizações entre os
cônjuges durante o processo, e

•

O simbolismo das miniaturas.

Finalmente realizamos uma análise do processo todo, tentando caracterizar os
conflitos presentes na terapia do casal, assim como, assinalar as possibilidades de
superação.
Na discussão tentamos comparar os dois processos, levantando semelhanças e
diferenças nos conflitos que emergiram na terapia psicológica da infertilidade.

6 - Análise dos dados
Casal 1 – Paula e Jorge
Momento 1 - Reflexão e Comunicação
Nesse primeiro momento tentamos identificar como o casal está lidando com a
questão da infertilidade, a natureza do diálogo existente entre os cônjuges, onde esse
conflito está inserido no relacionamento e quais dinâmicas e defesas foram
desenvolvidas para abordar, ou não, essa questão pelos parceiros.
Consideramos que os primeiros 5 encontros foram utilizados pelo casal para
rever as questões de maternidade e paternidade e onde eles se situavam em relação a
essas questões individualmente e também dentro da conjugalidade.
Nesse primeiro momento, pareceu-nos que o casal adotou o funcionamento
conjugal definido por Stammer et al (2002) como “emaranhados harmoniosamente”, ou
seja, a tendência entre o casal era de evitar qualquer expressão de descontentamento
com a relação conjugal.

1ª sessão (15/2/06)
A primeira sessão foi utilizada para apresentar a proposta da pesquisa ao casal,
Paula e Jorge, descrever o trabalho e os instrumentos que seriam usados durante as
sessões e estabelecer o contrato.
Ambos foram convidados a falar um pouco sobre eles mesmos e sobre a relação
conjugal. Jorge disse que nunca tinha feito terapia e achava que seria “interessante”.
Paula estava em terapia individual, de abordagem comportamental, pois tinha se
formado em Psicologia recentemente e pretendia atuar como psicóloga clínica, dentro
dessa abordagem.
Percebemos que embora um pouco ansioso, Jorge dirigiu a conversa, enquanto
Paula apresentou uma postura mais fechada, prestando atenção à fala do marido. Ele
contou a história do casal desde quando se conheceram, em 1983, “no ônibus indo para
a escola”. Ele tinha, então, 18 anos e ela, 16. Namoraram por dez anos e se casaram em
1993. Antes de se casarem, ele morou na casa dela, junto com a mãe dela, “mas não no
mesmo quarto”. Depois do casamento, continuaram morando por mais cinco anos na
casa da mãe dela – durante este tempo, compraram um terreno e construíram casa

própria na mesma cidade, onde estão morando até hoje. Ele se formou engenheiro
eletrônico e ela se formou na área de administração. Paula comentou: “No início do
casamento, nós dois com bons empregos, não pensávamos em filhos”.
Em 2000, começaram a pensar em ter filhos e, após um ano sem sucesso, ela
procurou um médico ginecologista. Fez alguns exames, mas não foi identificado
nenhum problema físico que a impedisse de engravidar. Depois disso, Jorge fez um
exame, o espermograma, que identificou que ele

tinha baixo volume de

espermatozóides.
Em 2001, Paula começou a estudar Psicologia e, conforme

comentou, a

gravidez ficou em segundo plano e só voltou a ter prioridade no último ano da
faculdade, quando eles começaram a tentar de novo. Jorge fez outro exame, que
identificou que o volume de espermatozóides estava em nível normal, mas ele
desconfiou do resultado, acreditando que o primeiro exame refletisse melhor

sua

realidade, enquanto Paula ficou com esperança. Ele resolveu fazer outro exame, que
confirmou que o volume dos espermatozóides era muito baixo. Foi aconselhado a tomar
alguns hormônios, e o casal foi informado da importância de acompanhar o ciclo
menstrual e de ter relações sexuais no período fértil.
Jorge falou de sua dificuldade de ter relações “mecanicamente”, disse não ser
“como os outros homens” e que não pensava “em sexo o tempo todo”. Preferia que
Paula o avisasse a respeito dos dias em que estaria ovulando, para ele se preparar e
“entrar no clima.”
O casal falou um pouco da relação conjugal. Para ambos, o nível de
comunicação entre eles é bom. Ela disse ter mais facilidade “de contar as coisas dela”, e
ele confirmou que “raramente conta em detalhes seu cotidiano ou seus problemas”. Ela
sente que aprendeu muito com ele, que era mais explosiva e hoje aprendeu a não ser
tanto; ele disse que tem a tendência “a deixar a coisa passar”. Foram indagados sobre a
maneira como resolviam conflitos entre eles, ao que

responderam que não havia

muitos.
Paula abordou a questão da adoção e disse: “Para mim, colocaria meu nome na
lista”. Jorge se manifestou contra a idéia de ter um filho adotivo. Ele questionava o
desejo de ter um filho, dizendo que havia muita “pressão social” para ter filhos e se
tornarem pais, enquanto Paula dizia que, quando pensava no futuro, considerava, “vou
me arrepender de não ter tido filhos”. Ele afirmou estar envolvido em mais coisas,
gostar muito do seu trabalho e das atividades da igreja nas quais estava engajado.

Eles aceitaram participar desta pesquisa, assinaram o termo de consentimento
para uso de dados e imagens e foi combinado novo encontro para a semana seguinte.
Paula soube da pesquisa por meio da sua psicóloga, ficou interessada e convidou
o marido a participar. No primeiro encontro, o casal investiu energia em mostrar que
não havia muitos conflitos entre eles e que tinham um bom nível de comunicação.
Demonstravam tendência a disfarçar as tensões, e sentimos a necessidade que tinham
de deixar a impressão de que a relação era bastante harmônica. Quando Jorge expressou
suas dificuldades em ter relações sexuais programadas e que ele “não era como os
outros homens”, ela teve dificuldade de aceitar essa colocação, mas tentou controlar sua
reação.
Para o casal, as questões de maternidade, paternidade e gravidez têm um
percurso de quase dez anos e, mais recentemente, a questão da adoção está ocupando
um espaço importante no casamento. Para Paula, tornar-se mãe é fundamental, e o não
acontecimento a está deixando com uma grande frustração, enquanto Jorge evita entrar
em contato com seus sentimentos, querendo deixar a impressão de que não adianta
depositar tanto peso ao assunto.

2ª sessão (22/2/06)
A sessão começou com Paula e Jorge falando ao mesmo tempo. Ela explicou
que tinha ficado constrangida com a afirmação do marido, de que ele “não era como
outros homens”, e tinha entendido que ele estava com dificuldades de ter relações
sexuais com ela. Porém, conversaram sobre o assunto em casa e ele explicou “que tinha
se expressado mal”, e depois da conversa eles “se entenderam melhor”.
Um ‘mal-entendido’ tinha ficado da sessão anterior e foi levado para casa. Jorge
preferiu falar que se expressou mal a elaborar o que estava sentindo ou querendo dizer.
Paula aceitou a explicação e a relação retomou seu equilíbrio.
Foram convidados a fazer o genetograma e, depois de apresentadas as instruções
e explicações de como fazer (ver anexo F), cada cônjuge fez seu próprio genetograma
por três gerações (ver anexos G e H). Depois foram convidados a desenhar os diferentes
tipos de relações que existem ou existiam entre os membros da família – por exemplo,
conflituosa, harmônica etc. Paula se concentrou na tarefa, fez poucos comentários e
usou cores diferentes para identificar a natureza das relações familiares. Ela identificou
uma variedade nas relações familiares, as relações mais íntimas, aquelas mais
conflituosas e, em alguns casos, as relações cortadas. Identificou a relação entre ela e o

marido como sendo próxima; entre ela e a mãe como próxima e contou que não gostava
de passar muito tempo sem falar com ela; identificou as relações entre a mãe e seus
dois irmãos como hostis e também as relações entre os irmãos e seus cônjuges como
sendo hostis, e a relação entre ela e o pai como distante. No último momento, lembrouse da esposa do pai e a incluiu no genetograma, sem identificar nenhum padrão de
relação entre ela e o resto da família. Paula tem uma sobrinha, filha do seu irmão, e
identificou que as relações entre ela, Jorge e a sobrinha eram boas e próximas.
Jorge demorou a começar a tarefa, não gostou do que tinha feito, quis “passar a
limpo no computador”. Teve mais dificuldade para identificar a natureza das relações
familiares e avaliou todas elas como sendo sem conflito, mas sem muita intimidade.
Desenhou diferentemente apenas sua relação com Paula, como sendo próxima.
Comentou que na casa dos pais dele a conversa não vai muito além dos fatos, “mas, se
alguém precisa de mim, estou sempre disposto a ajudar”. Ele reparou que “nesses batepapos aqui falamos de coisas que não falamos em casa”.
Paula identificou na família dela muitas relações conflituosas, casos de atrito,
casos de não-comunicação, de fusão e também de proximidade. Ela não se identificou
em relações hostis com ninguém da família; eram próximas ou distantes, mas sem
conflitos.
Na visão de Jorge, não existem muitos conflitos na família dele, “todo mundo se
relaciona bem”, mas identificou que as relações tendem a ser mais distantes e que, na
maioria dos casos, há pouca intimidade. Comentou que os membros da sua família não
são muito envolvidos na vida dos outros.
Percebemos que as relações entre Paula e a mãe e com o marido eram bastante
fusionais, com alto nível de dependência mútua, enquanto Jorge mostrava dificuldade
para discriminar o tipo de relação existente entre vários membros de sua família.
Sentimos que os dois cônjuges tinham estabelecido uma persona conjugal rígida,
os dois sentiram a necessidade de mostrar uma relação sem atrito. A idealização de um
relacionamento harmônico estava sendo sustentada pelo fato de terem

construído

defesas contra a decepção; era mais importante manter a persona de uma relação
emaranhada do que expressar e elaborar os conflitos e sentimentos negativos.
Embora situações conflituosas fossem apresentadas, por exemplo, as questões de
sexualidade e adoção, os sentimentos dos cônjuges diante dessas situações foram
reprimidos para que a persona pudesse ser mantida.

3ª sessão (8/3/06)
O genetograma feito na sessão anterior provocou uma reflexão em ambos sobre
a natureza das relações familiares, e Jorge quis voltar a falar sobre sua família:
Jorge: Sobre o meu relacionamento com os meus familiares, é um
relacionamento distante porque não tenho o hábito de visitá-los, e ao
mesmo tempo próximo, porque eu tô sempre à disposição se tiver
algum problema. Eu diria que a gente não tem um nível de intimidade
muito grande, a gente não conta as nossas intimidades um pro outro;
eu conversava mais com amigos do colégio, mas isso quando era bem
mais novo, tinha uns 12 anos. Depois disso, nunca mais fui de
conversar assim, contar as coisas pra ninguém, não tenho esse hábito.
Paula: Eu saio daqui refletindo sobre as ligações mais negativas,
meu pai, meu irmão, fico pensando no que a gente pode fazer pra
melhorar isso, porque se a gente não sai pra falar sobre isso, passa um
tempão e a gente não resolve nada.

Jorge não lembra de nada marcante sobre sua adolescência, ele não traz nada
para a sessão sobre sua juventude, a relação entre seus pais, ou as relações entre ele e
seus irmãos, dizendo que “tem dificuldade em lembrar as coisas”. Paula contou sobre os
conflitos familiares na sua juventude, a separação dos pais, as dificuldades financeiras, e
como ela teve de assumir muitas responsabilidades precocemente, e comentou:
“Quando Jorge apareceu, ele se tornou “um porto seguro para mim”.
Ficou evidente que a intimidade para Jorge é pouco conhecida. Se entendermos
a anima como seu potencial de emoção e relacionamento, e a aproximação e
envolvimento emocional como a ‘tarefa da anima’, podemos concluir que a de Jorge
está pouco integrada, e como conseqüência acaba sendo projetada na sua esposa, que se
responsabiliza pelos envolvimentos sentimentais e expressões de intimidade para que
ele possa se manter distante e objetivo. Ao mesmo tempo, o animus da Paula está
projetado no Jorge, na forma de “salvação/salvador” de uma família de origem
problemática e pouco acolhedora. Como Yorio (1996) destaca, as projeções exercem
um certo domínio sobre a personalidade de quem as recebe, chegando a controlar sua
conduta.
Foram convidados a fazer um cenário na areia juntos. Jorge escolheu a areia
molhada e, trabalhando juntos, dentro de quinze minutos criaram o seguinte cenário:

Cenário I
Descrição do cenário
No centro da caixa há uma ponte cruzando quatro espelhos. Nos quatro cantos
da ponte há uma palmeira em cada. Nos espelhos há vários elementos do mar: peixes,
conchas, um polvo, uma estrela-do-mar e uma baleia.
No canto direito superior há um casal de velhos e uma senhora de biquíni em
frente a algumas árvores e flores que são situadas no canto direito superior. No canto
direito inferior há uma bicicleta, uma mesa e duas cadeiras, um casal velho sentado, e
em frente dele há um homem velho sentado. Ao lado do casal velho há um barco.
No canto esquerdo inferior há um casal jovem e, ao lado dele, um carro amarelo,
uma casa grande, uma casa pequena e uma casa de médio porte. No canto esquerdo
superior, há uma igreja e, num lado desta, um casal de noivos e, ao lado, um bebê no
carrinho; no outro lado da igreja, há um menino rezando e uma mãe com uma criança,
ambas sentadas.
Jorge e Paula não tocaram na areia, conversaram entre eles enquanto faziam a
caixa e ele dirigiu o processo. Eles pegaram as miniaturas das estantes com muita pressa

e construíram um cenário juntos em poucos minutos. Em alguns momentos, ficou difícil
para a terapeuta acompanhar todos os movimentos e identificar quem colocou quais
miniaturas na areia. Ao terminarem, Paula mostrou-se insatisfeita:
Paula: Então, a gente colocou a praia, a casa, a igrejinha que a gente
freqüenta, a gente olhando a natureza. Acho que é o que a gente quer,
né? Eu sugeri que tivessem mais pessoas, mas o Jorge acha que assim
está bom, então eu não coloquei. Eu me lembrei de colocar os
animais e tal, porque eu gosto. Mas nesse cenário eu acho que faltam
pessoas ainda.
Jorge: Coloca pessoas então!
Paula: Pode colocar?
Jorge: Pode.
Eles colocaram pessoas e ela ficou mais contente.
Jorge: Eu acho legal, acho bacana a gente construir junto, e terminar
junto.

Nenhum dos cônjuges tocou na areia, eles criaram um círculo feito de vários
elementos que dá a impressão de pouco movimento, uma ponte vazia e ‘um rio’ no
meio que dá a impressão de que o fluxo de energia está bloqueado. Tudo parecia que
estava “colocado” para criar uma situação ideal, e tocar e mexer na areia significaria
trazer à tona os assuntos e conflitos reprimidos.
Podemos entender essa imagem como representando o movimento da juventude,
do lado esquerdo, com a esperança de ter um filho – há os noivos, um bebê e uma mãe
com filho; à direita, o lado de velhice, onde estão dois casais velhos, um senhor sozinho
e uma senhora de biquíni bebendo sozinha, olhando em direções opostas, uma mesa sem
comida e um barco fora da água, que precisa de energia para se movimentar.
Olhando o cenário, Paula se lembrou de um casal velho e comentou que, após o
falecimento de um dos cônjuges, o outro logo morreu, e imaginava como “seria difícil
encontrar outra pessoa, construir tudo que a gente construiu juntos, como seria difícil
começar isso de novo, construir tudo de novo”.
Observamos que o número dois apareceu várias vezes no cenário: dois jovens,
um casal de noivos, uma mãe com filho, dois casais velhos, além de casais de outros
elementos: dois peixes, duas árvores em cada lado da ponte, duas conchas e duas
cadeiras.
Eastwood (2002) explora os números no Sandplay e identifica o arquétipo de
dois com o elemento de água, das emoções, também com o feminino, com os aspetos
que se refletem, que equilibram as energias, com imagens de separação e, ainda, com a
resistência, a divisão e o conflito. No número dois temos o princípio de dualidade; do
positivo e do negativo, da dualidade surge a tensão e a ambivalência. O número dois

representa o nascimento do outro, um rompimento com a unidade. Psicologicamente, o
número dois representa o nascimento do ego, mas o desenvolvimento do ego necessita
separação e discriminação. Para Eastwood (2002), o número dois está associado a caos,
confusão e vibração feminina e, como tal, pode dar a luz; a luz para transformação e
mudança.
Podemos pensar que as miniaturas dos casais representam o casal na sua ‘relação
emaranhada”, em que os dois cônjuges estão simbioticamente ligados um ao outro, e
ponderar a possibilidade de surgimento do número três, que representaria uma quebra
nessa dinâmica e o início de um conflito que poderia ser transformador.
Podemos ponderar como esses elementos serão representados e elaborados nas
sessões seguintes, e se os cônjuges conseguirão integrar melhor seus conteúdos
projetados para que cada um possa expressar sua individualidade dentro de uma relação
mais madura, que proporcione um diálogo mais íntimo e a possibilidade de aceitar as
diferenças.
Kalff (2003) observou que o primeiro cenário pode ilustrar a relação com o
inconsciente, e também uma possível resposta para o problema; será que é possível
fazer a mesma leitura com um casal criando um cenário juntos na caixa? Aqui temos um
círculo estático, o “rio” de espelhos não expressa movimento, tudo parecia

estar

“colocado” para manter a harmonia, e temos uma ponte vazia. Podemos considerar esse
casal velho, que olha a natureza com suas costas para o passado, como representando o
que se espera no futuro? Os comentários de Paula demonstram que não se contenta com
as coisas como estão; para ela, falta alguma coisa, talvez representada na caixa pela
senhora de biquíni, bebendo compulsivamente.
O espelho na primeira caixa pode estar associado ao narcisismo (conforme
Mitchels, em comunicação verbal). No mito de Narciso, ele se perdeu no seu próprio
reflexo, e como Carotenuto (1997) observa, Narciso era determinado a não separar-se da
própria imagem e conseqüentemente, não confrontá-la com outras imagens. O autor entende
que o problema de Narciso é “a impossibilidade de conseguir uma passagem da identidade, da
qual não quer separar-se, à alteridade, ao confronto, ao risco do rompimento da casca narcísica.”
(CAROTENUTO, 1997, p.67).

O que podemos entender como sendo a intimidade com o outro, de ser espelhado
no outro e integrar os conteúdos projetados no outro. Nesse cenário na areia os espelhos
dão a impressão de que o fluxo de energia entre os cônjuges está parado, uma relação
simbiótica não oferece espaço para a individualidade e o espelhamento, e apresenta a

pergunta: ‘de onde virá a energia necessária para gerar movimento e transformação?’
Eles começam a falar sobre a dificuldade de ficar longe um do outro:

Paula: Uma vez, ele ficou um mês fora. Lembro que eu tava de
férias. Nossa, foi horrível, e quando eu fiquei fora cinco dias em um
congresso eu ligava pra ele e percebi que ele sentia bastante minha
falta. Eu acho que essa preocupação é mais da minha parte, eu penso
no futuro, sabe, se eu ficar sozinha, porque eu sou muito ligada a ele.
E eu tenho essa preocupação também de deixar um filho.
Jorge: Ela fala que tem a vontade de ter o filho, pra quando eu não
estiver presente e ela não estar sozinha, mas na verdade o filho cresce
e vai embora, o que preenche na verdade são os amigos, o que a gente
constrói. Eu acho que pra ter um filho tem que ter esse espírito de
querer ter um filho, cuidar, dar amor, carinho, e se não for assim
parece que é meio por obrigação, só porque somos casados temos que
ter um filho.

O desejo de ter um filho surge, mas não como um projeto em comum, de criá-lo
juntos, e, sim, para preencher um vazio que poderia surgir se um cônjuge ficar sem o
outro. Talvez possamos entender essa conversa como uma defesa contra o sofrimento e
a dor diante da realidade de que a possibilidade de ter um filho biológico é remota.
O assunto da adoção surge e Paula comenta sobre um casal de amigos que
recentemente adotou um filho:

Paula: É, eu fiquei feliz por eles, já têm um filho de 6 anos e adotar
uma criança de um ano e quatro meses; eu não teria essa coragem,
teria dificuldade de adotar uma criança de um ano e quatro meses!
Terapeuta: Por quê?
Paula: Ah... eu quero passar por todas as fases. Às vezes eu até me
questiono: que querer é esse? Mas acho que é isso, quero passar por
todas as fases, ter um filho pequeno. Até amamentar se for o caso,
sabe... Então eu já penso em adotar um bebê.
Jorge: É, você quer passar essa experiência enquanto mulher, né?
Eu, como pai, às vezes brinco com meu sobrinho só um pouco e já
falo chega, eu não tenho essa paciência. Por isso que eu gosto de
jovem.
Terapeuta: Você se dá bem com jovens?
Jorge: Eu adoro jovem, passar experiência, ensinar a ser um adulto
melhor, eu vejo o jovem e quero estar fazendo alguma coisa, eu fico
me cobrando, eu me foco nisso.

Podemos perceber aqui que ‘o projeto’ de ter filho tem um sentido bastante
diferente para cada cônjuge. Paula expressa uma urgência em se realizar como mãe, ela
tem uma visão idealizada da maternidade e da criança, e sentimos a não realização

como um grande vazio na vida dela. Em Jorge, sentimos uma conversa defensiva, ele
‘não tem paciência’ com crianças.
Sentimos que havia duas conversas paralelas e percebemos a dificuldade do
casal de discutir o assunto da infertilidade e/ou adoção de uma maneira madura; os dois
estavam presos à persona conjugal e preocupados em demonstrar que eles estavam bem
juntos e que não existiam conflitos grandes entre eles.

4º sessão (15/3/06)
Durante essa sessão, falaram do andamento dos exames, as questões financeiras,
arrependimentos, e retornaram à questão da adoção. Surgira a possibilidade de fazer
uma consulta com uma especialista na área de infertilidade, mas sentiram que o preço
da consulta era proibitivo:

Paula: Eu liguei pra saber sobre o valor da consulta, mas tá muito
alto pra gente; eu queria ir lá, nem que fosse só pra gente ouvir o que
ela tem pra dizer, mas tá muito caro. A gente tinha conversado e
resolvido fazer pelo menos a consulta. Mas esse mês tá muito difícil.
Mas aí apareceu o negócio do carro, da gente trocar o carro, ele
acabou tendo que ficar correndo atrás de documentos e tal, aí a gente
não tocou mais nesse assunto, né?
Jorge: É, a gente tinha planejado todos os nossos gastos, mas aí
acabou dando errado.
Paula: Aí ele falou da gente fazer no meio do ano, mas pra mim é
muito tempo, porque eu me dei um prazo, um prazo que está
acabando. Eu tô correndo contra o tempo.

Jorge coloca a questão financeira como decisiva, e o fato de não ganhar dinheiro
pesa muito para Paula, que sente não ter o direito de tomar essas decisões, pois está
dependente financeiramente do marido e é ele quem planeja os gastos e determina como
vão gastar o dinheiro.
Sentimos a indignação e a decepção dela com essa situação, e sua irritação se
manifesta como uma cobrança implícita que se expressa quando ela disse que o prazo
está acabando, ou seja, seu relógio biológico está acabando; podemos entender também
que a sua paciência está esgotada. No início dessa sessão, não havia muito diálogo,
apenas observações – eles não discutem seus sentimentos e preocupações juntos e
acabam disfarçando o conflito.
Sentimos sua decepção com esse marido que era seu “porto seguro”
representando seu animus projetado e idealizado. Agora ela experimenta um aspecto
negativo dele e a desilusão. Como Yorio (1996) explica:

A idealização do parceiro escolhido está sempre presente, com maior
ou menor intensidade, sendo a decepção com o outro diretamente
proporcional ao nível da idealização. O desenvolvimento do vínculo
conjugal dependerá da capacidade dos indivíduos de lidar com a
frustração com que se deparam quando a imagem idealizada não
corresponde mais ao comportamento do outro; e também dependerá
da condição psicológica dos parceiros para reestruturarem o vínculo
em bases mais reais. (YORIO, 1996, p.24).

Paula volta a falar sobre a época em que ela começou a tentar engravidar:

Paula: Então, eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional... mas aí
depois a gente descobriu o problema do Jorge. Aí minha médica me
passou uns remédios pra acelerar a ovulação, mas eles me davam
muitas cólicas, só tomei por dois meses. É, não precisava, era só pra
ajudar ele.
Jorge: Sabe, eu senti que faltou um entrosamento entre a gente nessa
questão dos remédios, porque a gente tomava, mas não seguia aquela
sistemática de tomar nos dias certos na hora certa; talvez por isso não
tenha tido o resultado esperado, e a gente não foi orientado a fazer
dessa maneira.
Paula: A minha médica até orientava a ter a relação sexual dia sim
dia não, e a gente não seguia bem isso; até seguia, mas isso foi
cansando, foi se tornando meio que por obrigação, visando só a
gravidez.
Terapeuta: E como era para você Jorge?
Jorge: Pra mim também, sentia como se fosse uma obrigação. Mas o
que eu volto a repetir é que nos médicos que nós fomos não tivemos
uma boa orientação.
Paula: Eu sinto que a gente meio que perdeu tempo com isso, com
essa orientação meio que “errada”. Porque hoje sim o meu médico
orienta e ele diz que com essa quantidade de espermatozóides eu
nunca vou engravidar. Eu acho que faltou informação, mas também
faltou da gente buscar isso, foi meio que ignorância da nossa parte.
Jorge: Não, eu acho que a gente não tem culpa, porque a gente não
conhecia, acho que faltou informação mesmo.
Paula: Eu acho assim que enquanto tiver um profissional na área que
me der esperanças, eu quero tentar, entende?
Jorge: Eu já acho que o que vai decidir é a questão financeira, porque
digamos que o custo do tratamento seja cinco mil reais... Poxa, eu
não vou gastar cinco mil reais por uma tentativa, que pode acabar
dando errado, eu vejo dessa maneira, não sei se vale a pena. Acho
que a gente tem que definir por que a gente quer esse filho, sabe? Se
é só pra ter o nosso filho, poxa que legal ter um filho... Ou se é pra ter
uma criança, dar amor, dar carinho, transmitir uma coisa boa pra ela,
se for o caso a gente adota, né? Então acho que a gente tem que
definir o por que a gente quer um filho.
Terapeuta: E você, como vê a idéia de ter um filho?
Jorge: Eu vejo assim, eu queria que fosse um filho nosso, sabe?
Passar por todo aquele processo da gravidez, porque assim como a
mulher, o homem também se transforma durante a gravidez, vai
aprendendo a conviver com a idéia, se apegando com a criança,

mesmo ela estando dentro da mãe. Muito diferente você adotar, a
pessoa chegar e falar ta aqui o seu filho. Eu preferia que fosse natural.
Acho isso muito importante, sabe... Que nem um casal de amigos
nosso que vai adotar uma criança de um ano e quatro meses... Eles
estão superfelizes, têm essa vontade, têm isso dentro deles, e eu não
tenho entende? Acho que enquanto não tiver muito claro o porquê da
gente querer um filho fica meio difícil, e eu não tenho isso dentro de
mim.
Terapeuta: E o que você tem dentro de você?
Jorge: Ah, eu quero fazer as coisas, fazer outras coisas, eu gosto
muito de trabalhar com os jovens, ajudar eles, eu quero me dedicar às
pessoas, vejo meu trabalho como uma fuga, e se eu tiver um filho não
vou poder fazer as coisas que eu quero.
Paula: Eu gostaria de falar o que eu sinto, o que eu percebo em
você... Eu percebo que, pra você, se for um filho biológico a
responsabilidade fica mais dividida entre a gente, mas se for adotado
a responsabilidade cresce, porque você foi lá e adotou, e se alguma
coisa der errado de quem você vai cobrar? Não sei se estou certa, mas
acho que você sente isso. Eu acho que pra mim é a mesma coisa se
for biológico ou adotivo, porque se for adotivo também vai ser um
filho planejado, como se fosse biológico.

Sentimos que a conversa amadureceu durante a sessão e que os assuntos mais
dolorosos para esse casal estavam sendo colocados aos poucos. Ela manifesta uma
cobrança implícita, pois não engravidou por causa do problema do Jorge e teve de
tomar remédios que não lhe fizeram bem.
Ele sente que as orientações médicas prejudicaram as tentativas de engravidar.
A questão financeira surge de novo como um fator decisivo para Jorge. Porém, sentimos
que houve uma mudança na fala dele, no sentido de ter questionado e refletido sobre
seu desejo de se tornar pai; ele reconhece que o filho na vida dele significa mudanças
grandes. A energia dele está investida no trabalho e nas atividades com jovens ligadas à
igreja, e percebe que talvez isto esteja atuando como fuga para ele não enfrentar a
responsabilidade e o compromisso que um filho pode significar na sua vida.
Embora eles estivessem expressando seus medos e raivas mais explicitamente,
tiveram dificuldade de perceber onde o outro cônjuge estava nesse processo; cada um
estava voltado para suas próprias angústias e dúvidas e não conseguia escutar e
participar na fala do outro.

5º sessão (22/3/06)
A sessão começou com o casal fazendo um cenário na caixa de areia. Ele
escolheu a areia molhada e, trabalhando juntos, no mesmo estilo e velocidade da caixa
anterior, criaram o seguinte cenário:

Cenário II
Descrição da caixa
A caixa está dividida em duas partes. No lado direito há uma casa voltada para a
direita, e em cada lado da casa, um cogumelo. No direito superior há um telefone e uma
árvore, com uma coruja embaixo. No direito inferior um jogo de chá com duas pessoas
e um bolo. No canto direito inferior há uma roda de dança e, ao seu lado esquerdo, uma
carruagem com cavalo. Na frente da roda há um casal de noivos rodeado por um casal
de formados, uma sereia, a princesa do Aladim e Cinderela.
No lado esquerdo da caixa há uma ponte cruzando dois espelhos quadrados e, no
lado esquerdo inferior da ponte, uma árvore grande, uma pedra azul e um esquilo; no
lado esquerdo superior da ponte há duas palmeiras, três cristais e uma pedra escura.
No canto esquerdo superior há um sininho e em frente dela um guaxinim. No
esquerdo superior há uma galinha preta com dois pintinhos, uma galinha branca e um
sapo deitado.

No esquerdo inferior há um bebê num carinho e um casal de jovens. Na sua
frente há uma tartaruga e, no lado esquerdo, um casal de coelhos. No canto esquerdo
inferior há um ninho com três pássaros.
Olhando o cenário, Jorge disse que o casal jovem (usado no cenário anterior)
com um bebê ao lado são “os caseiros”. Paula coloca a Sininho e diz que ela vai
“proteger” o cenário, e continuam a descrevê-lo:

Jorge: Aqui tem nossa casa, jardim, e nos fundos com animais, a
gente em paz, aqui tem uma festa, a gente está numa festa.
Paula: Pensei numa festa de fantasia.
Jorge: Uma reunião com amigos, aqui o telefone para comunicar
com amigos e chá e bolo para nossos amigos.
Paula: Tudo em harmonia.
Jorge: A gente está aqui na festa de fantasia (apontando os dois
formados).

Nessa caixa, ficou mais nítida a separação entre os dois lados. No lado esquerdo,
temos o lado da fertilidade, os caseiros com seu bebê, um ninho com dois pássaros e seu
filhote, uma galinha com seus filhotes, dois coelhos, e tudo protegido pela fada Sininho.
No lado direito, temos a vida direcionada para fora, a festa à fantasia, a idealização na
qual não há lugar para decepção. Ela viu “tudo em harmonia” e “a gente em paz” e ele,
“uma reunião com os amigos, a gente está aqui na festa de fantasia”. Podemos imaginar
que o telefone vai facilitar a comunicação entre os dois lados, entre os dois cônjuges,
para que eles entrem em contato com a decepção e a ilusão.
Depois de terminar a caixa, ela comenta:

Paula: Eu tenho um sonho pra contar. Eu sonhei que estava grávida e
eu não queria contar pra ninguém porque eu não tinha certeza, e o
Jorge contava pra todo mundo que eu estava grávida de 3 meses. Aí
de repente eu vi que eu estava menstruada, e falei pra ele que não
tava grávida, e foi isso... Acordei, fiquei pensando.
Terapeuta: Pensando em que?
Paula: Na decepção, porque eu estava num sonho feliz, mas como eu
menstruei acabou, parecia que era muito real, fiquei muito
decepcionada.
Terapeuta: O que você sentiu?
Paula: Senti tristeza, como se eu tivesse perdido alguma coisa.
Antes eu ficava muito decepcionada, porque todo mês eu esperava
estar grávida e se atrasasse um pouco eu já ficava na expectativa; mas
aí eu menstruava e ficava decepcionada. Aí depois descobrimos o
problema do Jorge. Eu lembro que uma vez atrasou 10 dias, eu tinha
certeza que estava grávida, aí menstruei. Fiquei super decepcionada.
Jorge: É, a decepção dela foi grande, porque imagina, você louca pra
ter um filho, a menstruação não vinha há três meses, a alegria foi tão

grande que eu no sonho dela nem esperei a confirmação e já fui
contando pra todo mundo. Aí de repente ela menstrua, uma decepção
muito grande, né?

Observamos que ele se refere à decepção no sonho, em vez de refletir sobre a
decepção de não gravidez na realidade deles, ficou mais fácil para ele se distanciar do
que enfrentar e assumir a dor da decepção. Ela conta que tinha pensado que se ficasse
grávida, ela não ia contar para as pessoas, preferia esperar três meses:

Paula: Porque os primeiros três meses são de muito risco, eu não
quero dar uma notícia e depois ter que dizer o contrário. Penso muito
na minha mãe, se eu disser que estou grávida e depois perder a
criança, ela ia sentir muito. Sempre tento poupar minha mãe, não
gosto de ver ela sofrer.
Jorge: Eu também acho que só devemos contar depois do terceiro
mês, quando tudo estiver mais certo, mais seguro. Vamos brindar,
que legal, mais uma criança, vamos comemorar.
Paula: Sempre penso, em primeiro lugar, em minha mãe, mas agora
também nos amigos, porque a espera é tão grande, não só da nossa
parte, nossos amigos também, sei que vai ter brinde, vai ter festa e de
repente preciso dar uma notícia, nada é certeza, com quatro meses
pode perder também.
Jorge: Não é uma questão de decepcionar as pessoas, você fala
alguma coisa e todo mundo comemora e depois não dar certo... isto é
muito desgastante.

Sentimos que Paula projeta suas ansiedades e sofrimento na sua mãe, que vê
como uma mulher frágil e fraca, e tem medo de retirar essas projeções e se defrontar
com a “festa de fantasia” que foi construída como defesa.

Ela manifestou seus

sentimentos de decepção e ele sente que a decepcionou, mas eles não elaboram essa dor
juntos. Parece que têm medo de trazer conflitos para o casamento, de expressar os seus
sentimentos um para o outro, e o resultado é uma cobrança não explícita da parte dela e
uma fuga da parte dele. Percebemos que a capacidade de cada cônjuge de elaborar esse
luto e mergulhar na própria dor está bastante inibida.
A festa à fantasia pode ser entendida como uma expressão da idealização e
imaturidade da relação. Como Yorio (1996) destaca:

Os arquétipos da anima e do animus permanecem indiscriminados
enquanto função de ligação da consciência com o inconsciente. Se
essa ligação não ocorre, os indivíduos ficam atados a conteúdo e
imagens inconscientes do mundo infantil, [...] quando deveriam
perceber que o casamento é uma construção permanente, através de

uma relação dialética e igualitária entre parceiros. (YORIO, 1996,
p.28).

Na festa à fantasia os cônjuges ficam escondidos atrás das máscaras, que pode
ser entendida como a persona conjugal, e como conseqüência evitam entrar em contato
com os conteúdos do inconsciente e a possibilidade de integrar esses conteúdos, e O
subseqüente fortalecimento do ego e o relacionamento conjugal.

Momento 2 - Conflito e Caos
Nesse segundo momento procuramos identificar mudanças nas comunicações
entre os parceiros no sentido de maior confiança em expressar seus sentimentos,
conflitos e desejos e a capacidade de escutar e elaborar juntos a questão da infertilidade.
Também procuramos identificar evidências, nas falas e nos cenários feitos no Sandplay,
de mudanças nas defesas construídas contra a vulnerabilidade na relação conjugal.
Sentimos que a partir da sexta sessão os cônjuges começaram a testar mais a
relação e a reação do outro diante das diferenças que surgiram. As caixas começaram a
ter mais movimento, eles mexeram na areia, mobilizando uma energia psique que podia
ser o caminho para transformações. A questão de adoção estava sendo abordada pelos
dois cônjuges como uma possibilidade viável, e não apenas por Paula. Na nona. sessão
eles usaram a ponte no cenário, cruzando a ponte juntos, talvez numa tentativa de
construir ligações mais verdadeiras. Pela décima sessão o diálogo entre os parceiros
estava mais maduro, havia uma escuta mais refinada entre eles e maior confiança em
relação ao casamento como um vaso que pode agüentar mudanças.

6º sessão (29/3/06)
Nessa sessão Jorge começa a elaborar a não paternidade. Sentimos que Paula
tinha carregado a dor dentro dela e não sentia que tinha um espaço protegido e seguro
no casamento para expor seus sentimentos mais íntimos.
Começaram a sessão fazendo uma caixa de areia, Jorge escolheu a areia
molhada e construíram o seguinte cenário:

Cenário III
Descrição do cenário
No canto direito superior há um lago com uma surfista e vários animais
marinhos: dois peixes, uma baleia, quatro golfinhos, um tubarão, dois polvos, uma
tartaruga, um cavalo-marinho, uma foca e um caracol saindo da água.
Na beira do lago, no canto direito inferior, há um caracol. Ao seu lado esquerdo,
um sapo sozinho e um sapo com filhote nas costas. Seguindo a beira do lago de baixo
para cima, há duas tartarugas andando na direção da água, um sapo com filhote, mais
duas tartarugas saindo da água e mais um sapo deitado. No canto direito inferior da
caixa há uma mulher com uma criança olhando para a água e uma roda de dança, uma
senhora de biquíni, bebendo e, no direito superior, uma boneca do filme Digimon (um
desenho animado).
No esquerdo superior, há uma montanha com um casal jovem em cima. Atrás da
montanha, no canto esquerdo superior, há árvores e, embaixo das árvores, um casal
namorando e um moinho. Existe um caminho para subir a montanha e um buggy
vermelho posicionado no início desse caminho.

No esquerdo inferior há várias

palmeiras e árvores. E embaixo dessas árvores encontram-se dois leões, duas onças e
um filhote de leão, sozinho.
No canto esquerdo inferior, existem duas filas de carros. Uma, de dois carros,
indo na direção do canto esquerdo superior, e a outra, de quatros veículos, desce para o
canto esquerdo.
Jorge começou a mexer com muita energia na areia, empurrando-a do lado
direito para o lado esquerdo, como se estivesse mobilizando novas forças.

Mais uma

vez ele dirigiu o processo e ela acompanhou.

Paula: O que você vai fazer, um castelo?
Jorge: Vou fazer uma coisa diferente, vou fazer uma montanha! Esse
aqui vai ser o nosso mar, tá amor? Azul! Vou colocar um surfista
aqui! Uma floresta aqui com os animais... Essa aqui é a Paula,
(colocando o casal ‘caseiro’ do cenário anterior) na montanha.
Pensei em fazer uma estrada aqui atrás, passando vários carros! Nós
estamos aqui subindo. Quer colocar algumas pessoas na praia?
Paula: Acho que não, melhor colocar peixes!A praia tá cheia...
Jorge: É uma praia deserta!

Quando eles terminaram, a terapeuta perguntou como se sentiam olhando o
cenário.
Jorge: Paz, tranqüilidade, é gostoso, dá uma tranqüilidade na
verdade, é uma coisa que a gente gosta, a gente sempre acaba
lembrando alguma coisa de praia. A própria natureza. Gostamos dos
animais, das plantas...
Terapeuta : E você, Paula?
Paula: É a gente apreciando os animais, sinto paz e tranqüilidade. Eu
não quis pôr pessoas, estou me sentindo um pouco preguiçosa hoje.
(risos). Eu acho que eu me colocando neste lugar, me sentindo aqui
mesmo olhando aqui, faltam pessoas. Tem muitos animais, cavalomarinho, tartarugas, tanto olhando pra cá e pra cá, faltam pessoas...
Apesar dos carros, estamos muito isolados aqui sem as pessoas! Os
carros estão aqui, mas não tem nada a ver com a gente. Acho que está
faltando...
Terapeuta: Você ficou com preguiça?
Paula: Fiquei com preguiça de pegar.
Jorge: Vamos completar então. Vamos colocar então. Uma mãe com
um filho, um casal de namorados na sombra de uma árvore se
beijando. Ficou bom?
Paula: Agora melhorou!

Sentimos a distância de Paula e sua dificuldade de se envolver na construção,
talvez ela estivesse cansada de ser levada pelo marido, mas tinha preguiça de tomar a
iniciativa e mudar o cenário e a dinâmica entre eles. Mais uma vez eles queriam ver
tudo em harmonia, mas ela expressou seu descontentamento e esperava que o marido

tomasse uma atitude e colocasse o que estava faltando para ela. Talvez a tranqüilidade
fosse uma ilusão nesse cenário, pois nele não temos animais tranqüilos na floresta, são
animais com instintos agressivos, com posturas prontas para atacar, que podemos
entender como as partes da psique não integradas.
Ele coloca o casal jovem em cima da montanha, dizendo que é a Paula, e o
buggy vermelho subindo a montanha, “nós estamos aqui subindo...”. Ele descobre o
fundo azul da caixa e ela trabalha nessa área, colocando uma variedade de animais
marinhos. Matta (2006) entende o movimento ascendente na areia como:

[...] o momento em que a energia psíquica que impulsiona a
consciência do ego e os complexos responsáveis pela dinâmica da
psique, apresenta o movimento de progressão, quando a libido é
utilizada para a adaptação à vida e ao mundo, e a pessoa a utiliza para
funcionar no mundo. Esta energia apresenta-se em diferentes
atividades produtivas e criativas. (MATTA, 2006, p.60).

A partir de então, o casal começa a colocar meios de transportes nos cenários, o
que podemos entender como uma expressão de desenvolvimento psicológico.
Ela contou que “a semana foi calma, a gente com esse assunto da maternidade a
poeira baixou um pouco”. Disse que conversaram bastante e decidiram ir, no próximo
mês, a uma reunião sobre a adoção, e ela esperava que fosse decisiva:

Paula: Me faça assim decidir mesmo, ter cem por cento de certeza de
que é isso mesmo que eu quero, porque ainda tem a questão do
biológico, não desistimos disso. Acho que vai ser uma reunião
decisiva para saber se vamos adotar ou não.

Enquanto ele fez referência à reunião como:

Jorge: [...] tipo alcoólicos anônimos. Eu vejo assim, vai ser mais pra
esclarecer dúvidas, apagar algumas arestas, se tem alguma dúvida ou
não. Então eu acho que estou mais propenso, chega uma hora que
você sente que é importante ter essa experiência e não adianta querer
ficar fugindo, como eu já havia falado, e na verdade não tem essa
diferença de ter um filho biológico ou adotado num certo aspecto,
porque na verdade o que conta é daí pra frente.
Paula: É importante pra mim porque eu imaginava eu tendo que
resolver isso com o Jorge sozinha, eu mesma tendo que conversar
com ele, aos poucos, não com a ajuda de alguém; eu acho que lá na
reunião o que vai ser falado, tudo que vai ser colocado vai ajudar o
Jorge nesse amadurecimento, não só o dele, o meu também, e que
apesar de eu falar “ah, eu tô aberta pra isso’’, eu tenho que parar e
pensar direitinho, é uma decisão. Silêncio.

Terapeuta: Como você está se sentindo com essa possibilidade de
adotar uma criança?
Paula: Ah, hoje, assim, falando hoje, eu tô me sentindo assim um
pouco ansiosa, eu gostaria que isso se resolvesse logo; se eu pudesse
ir lá já amanhã, já desse certo... se alguém trouxesse uma criança pra
gente agora... acho que eu ficaria feliz...
Jorge: Você tá parando pra pensar, pra focar isso, aí você começa a
ter uma visão totalmente diferente! Eu diria uma visão um pouco
mais nítida do que é realmente você ter uma vida, você adotar, você
cuidar de alguma criança. Na verdade você tá descobrindo isso por
causa da conversa, né? É como eu falei, nos primeiros dias que a
gente vinha aqui falava em adotar... esquece, esquece, essa era minha
posição, e com esse diálogo que a gente tá tendo aqui, deu pra
perceber que não é por aí, você vai analisando todas as coisas, aí você
vê que realmente adotar não é esse bicho de sete cabeças.

Ela vê a reunião sobre adoção como fator importante para ajudá-la a convencer
Jorge a respeito, enquanto ele está sentindo que os diálogos nas sessões de terapia estão
abrindo novos horizontes e novas possibilidades. Ele ainda tem dificuldade de se
apropriar dos seus próprios sentimentos, pois prefere falar em terceira pessoa, mas
percebe que sua visão já mudou sobre a adoção, quando comparada com o início da
pesquisa, e sentimos um amadurecimento nas conversas.
Existe, porém, uma ambigüidade de seguir em frente com a possibilidade de
adoção, pois voltam a falar sobre os exames médicos:

Paula: A gente marcou pro meio do ano, porque até lá a gente
diminui algumas dívidas e consegue fazer; por mim, eu faria agora,
eu não esperaria, ficaria um pouco mais no vermelho e faria a
consulta agora; mas eu respeitei o que o Jorge falou acho que aqui
mesmo, que ele prefere esperar o meio do ano, aí já alivia um pouco
mais, porque a consulta é cara. Então eu falei tudo bem, esperar até o
meio do ano, estamos esperando isso. No meio do ano eu vou cobrar.
Já que não vamos agora, mas no meio do ano eu vou querer.
Jorge: A princípio marcamos esta data, meio do ano, mas nada
impede a gente de repensar todas as coisas, né? Se a gente for pensar
que tem que ficar tudo azulzinho, que se não tiver o dinheiro não
vamos fazer isso, então a gente não vai fazer nada da vida, né?
Paula: Eu lembrei da questão do exame que ele ficava enrolando pra
fazer, o espermograma. É, chega uma hora que tem que fazer, né, não
tem jeito. Porque não é individual, é o conjugal, são duas pessoas,
você tá tomando uma decisão, mas e a outra pessoa, como que está
diante disso, né?
Jorge: Tá resolvido, amor.

O tema do dinheiro surge de novo como possível impedimento para fazer os
exames médicos e a necessidade de ter quitado as dívidas antes de tomar qualquer
decisão. Ela expressa sua impotência diante da questão financeira e sua frustração pelo

fato de não conseguir realizar seu desejo, e deixa muito claro que vai cobrar para que
algo aconteça. Ela expressa sua decepção com o marido pela atitude dele a respeito do
exame de espermograma, pois sente que essa ‘enrolação’ dele está causando impacto
diretamente nela. A resposta dele perante essa acusação é disfarçar o atrito, brincar com
a situação, prometendo algo para que não haja conflito e para evitar uma cobrança no
futuro.
Ela expressa sua preocupação com a questão financeira ligada ao medo:

Paula: E de repente a gente precisa de um dinheiro, uma doença. Sei
lá... Então a gente fica pensando nisso, acho que só nós dois dá pra
resolver, se acontecer alguma coisa é mais fácil, mas com uma
criança eu fico mais preocupada...
Jorge: É isso, é o segredo, você não ter medo (risos). A gente tem
que viver a vida, né? A gente tá aqui pra viver a vida.
Paula: E não pra passar pela vida.
Jorge: É, você não tem que passar pela vida, tem que viver a vida.
Então, a gente às vezes passa pela vida e pensa - o que eu fiz da
minha vida, né? No fundo por quê? O que tá por trás de tudo isso? É
o medo mesmo! ... o medo tem o seu papel, mas ele começa a podar
muita coisa na sua vida, mas isso é uma coisa relativa, né? Então, às
vezes você tem algum medo que às vezes atrapalha, e o medo
atrapalha algumas coisas mesmo, mas você tem que enfrentar, pra ver
se é maior do que o bicho que você tá inventando, né? Mas é
amadurecimento, não tem jeito!

Durante essa sessão, foram abordados vários assuntos importantes e reveladores.
A questão da adoção foi considerada junto com a possibilidade de fazer outros exames
médicos para ver a chance de ter um filho biológico, mas a direção não está definida
entre eles; os medos, as exigências e as questões financeiras estão presentes, agindo
como barreiras e defesas. A vida a dois está sendo ‘ameaçada’ com a possibilidade de
superar os medos e abrir espaço para o terceiro.

7º sessão ( 12/4/06)
Nessa sessão percebemos que ele está começando seu processo de luto em
relação à não paternidade e está desenvolvendo maior discriminação.

Também

percebemos que a receptividade de cada um em relação ao outro está evoluindo, o que
consideramos importante nesse processo, pois como Yorio (1996, p.35) destaca: “a
compreensão das próprias feridas está intimamente ligada à compreensão das feridas do
parceiro.”
Jorge começou a sessão com a seguinte afirmação:

Jorge: Você tinha perguntado sobre adoção, tinha comentado do
medo, tinha falado que eu tinha medo disso, medo daquilo; daí você
questionou se você não tivesse medo, por que você faria, não é? Daí
então comecei a pensar um pouco mais, dei uma mudada, já fiz umas
pesquisas na internet sobre adoção e achei duas frases que achei
interessantes; uma delas diz: às vezes, você acaba focando sempre
nos pais, e mais que pensar que os pais querem ter um filho, você tem
que pensar que você está dando um lar pra essa criança; às vezes a
gente acaba idealizando, já que eu não posso ter um filho por razões
naturais, então eu queria ter um filho “assim”, “assado”, a gente
idealiza todo um filho pra gente, né?
Terapeuta: Temos um filho idealizado dentro de nós, né?
Jorge: Então você idealiza seu filho, e nessa fase você não tem que
pensar nisso, você tem que pensar que você vai estar proporcionando
um lar pra uma criança, e eu não tinha pensado nisso. Isso chamou a
atenção e me fez pensar um pouco mais nessa questão da adoção. E
uma outra frase de uma pessoa que adotou comenta o seguinte, que
quando você vai adotar uma criança, você tem que matar o filho que
tem dentro de você!
Paula: Eu não diria matar...

Podemos pensar também que é necessário passar por um processo de luto por
essa criança idealizada, para que a energia psíquica possa ser liberada e permita que
novas configurações se manifestem.

Uma atitude mais diferenciada começa a ser

expressa por Jorge:
Jorge: É, você esquecer, né? Você não pensar mais naquilo, deixar
de pensar...
Paula: Apagar...
Jorge: Apagar.
Paula: Acho que apagar fica melhor que matar.
Jorge: É, o que chamou mesmo a atenção foi a primeira, que diz pra
focar que você está dando um lar pra uma pessoa, e quando você
pensa assim é diferente mesmo!
Terapeuta: E quando você pensa assim, como é pra você?
Jorge: Eu acho que estou com uma visão com um pouco mais de
aceitação.
Terapeuta: Mas o que quer dizer ‘dar um lar’ para você?
Jorge: Dar educação, dar amor, carinho, afeto, atenção, ensinar a ser
um bom ser humano e também, claro, no ponto de vista econômico,
ter uma educação adequada, proporcionar alguma coisa material, mas
não focando o material, proporcionar uma vida mais completa, que
ela teria talvez com maior dificuldade talvez se ela tivesse continuado
em uma instituição até completar 18 anos ou 21 e sair, acho que esse
é o sentido.

Parece que é importante para Jorge sentir que existe uma troca nesse processo,
que ele tem algo a oferecer a uma criança carente, que não receberia se ficasse sem a
família adotiva. E a questão da responsabilidade é abordada:

Jorge: Num dos textos que eu pesquisei, que ele fala que quando
você adota uma criança a responsabilidade é maior, porque partiu de
você adotar, ou seja, você que tomou a decisão de ir lá e resgatar
aquela criança, com sentido de proporcionar a ela alguma coisa,
então a responsabilidade é aparentemente maior [...] então a gente
começa a perceber que no fim é tudo a mesma coisa.
Terapeuta: Vocês dois conversaram a respeito?
Jorge: A gente conversou, conversamos com amigos que adotaram,
essa semana a gente conversou bastante com eles, então ele tava
contando, ele como homem, disse que demorou um ano pra aceitar a
idéia de adotar.
Paula: E depois de ter participado da reunião com a APA, né, que é a
Associação de Pais Adotivos, né? Lá, eles dão maiores
esclarecimentos, né? Eles conscientizam bastante, e depois dessa
reunião que ele ficou um ano.
Jorge: Aí nós combinamos de ir lá, pra participar, então você começa
a entrar pro clube, né?
Paula: Ele oscila um pouco...
Jorge: Oscilo um pouco, e eu tenho sentido que eu tenho diminuído
essa oscilação... Eu tenho sentido que eu tô mais propenso a...
Paula: Mais dedicado...
Paula: Eu também estou sentindo isso e conversamos bastante sobre
isso, e eu acho que [durante essas conversas] nos colocamos um no
lugar do outro, a minha aceitação e a não aceitação dele [de uma
situação cotidiana], então a gente saiu daqui diferente. Então, quando
o Jorge fica entusiasmado ele fala, ele brinca em casa, faz planos, fala
que em tal lugar vai ser o quarto dos filhos, ele começa a planejar
comigo, e eu gosto disso, e o que acontece? A minha expectativa vai
lá em cima, porque eu quero mais que ele. Aí, chega no dia seguinte o
que aconteceu? Essa semana mesmo. Falou desses planos, eu toquei
no assunto com ele do filho de novo, seja adotivo ou não, é que
parece que o adotivo fica uma coisa mais próxima agora, mais fácil, e
ele disse que não tava mais pensando nisso não, falou que tinha
passado!
Terapeuta: E como você ficou?
Paula: Fiquei superchateada, muito chateada. Como que passou?
(irritada) Na hora não falei com ele, fiquei uns dois dias sem falar.
Terapeuta: Sem falar sobre o assunto ou sem conversar com ele?
Jorge: Sem falar sobre o assunto.
Terapeuta: Você guardou pra você?
Paula: Guardei pra mim!
Terapeuta: Aí, você ficou como se nada tivesse acontecido?
Paula: Sim!
Paula: Daí, depois disso, alguns dias depois, chamei ele e falei que
tinha ficado chateada porque ele fazia planos comigo e no outro dia
dizia que era melhor esquecer, que não quer mais! Como não quer
mais? Faz planos, me dá esperanças e depois diz que não quer mais?
Eu disse tudo que eu tava sentindo pra ele mesmo! Daí na hora ele
aceita bem, reconhece, me pede desculpas, disse que não imaginou
que eu ia ficar chateada assim!
Terapeuta: Jorge, você sente que é assim? Que num dia você está
empolgado e no outro não?

Jorge: Então quando aconteceu esse fato... Infelizmente eu não me
lembro de ter falado isso.
Paula: Ele não lembra de ter falado, mas ele concorda que ele oscila.
Isso você concorda! Ele oscila muito, nunca lembra exatamente do
que me disse.
Jorge: Eu devo ter falado isso, mas depois disso fiz aquela pesquisa
na internet, não foi?
Paula: Não, a pesquisa foi antes! Primeiro fiquei superfeliz que você
apareceu com aqueles papéis, mas depois você me disse que nem
estava pensando mais nisso!
Jorge: Talvez eu estivesse preocupado com outras coisas, né?

Jorge está precisando de tempo (talvez um ano) para se acostumar com a idéia,
ele está no processo de internalizar a possibilidade de trazer um filho para sua vida.
Ainda existem, porém, muitas dúvidas, e ele fica ‘brincando’ com a idéia de se tornar
pai, brincando de casa um dia e desmontando a casa em seguida, sem tomar consciência
do impacto dessa atitude ambígua no humor de Paula e na relação conjugal.
Num momento, Paula reconhece a importância de tentar entender o ponto de
vista do outro e se colocar no lugar do outro, ou seja, ser espelhado e espelhar o outro, e
como essa dinâmica pode ser criativa e produzir mudanças. No entanto, eles não
conseguem manter um diálogo reflexivo, e ela lembra como não pode confiar na palavra
dele, pois é muito inconsistente.
Podemos entender que Paula projeta a possibilidade de realizar esse sonho nele,
e se deixar ser levada pelas oscilações no humor dele; um dia ele quer ter um filho, no
outro dia, muda de idéia. Ela sente uma falta de compromisso e fica com muita raiva
dele, mas não expressa sua decepção, acaba guardando seus sentimentos, poupando-o da
necessidade de refletir sobre suas atitudes, e assim se sente ‘justificada’ em ‘chamar a
atenção dele’. Então, ele pede desculpas por algo que nem lembra ter feito e tenta
apaziguar o conflito, lembrando a “boa conduta” dele. Nesse tipo de dinâmica entre o
casal, nada se transforma. Percebemos que os complexos parentais estão sendo
constelados. A ‘Mãe Terrível’ se constela e Jorge a experimenta como alguém que quer
controlar e dominar sua vida, e reage como um menino (puer) não querendo assumir
responsabilidades. De acordo com Cleavely (1993), nas projeções:

O receptor sente-se quase seqüestrado ou coagido a desempenhar a
fantasia inconsciente daquele que projeta. Somente mediante um
esforço para ficar consciente e diferenciado, o receptor pode resistir à
influência e simbolizar a experiência, essencialmente deixando a
projeção disponível para ser reconhecido por aquele que a projeta.
(CLEAVELY, In: RUSZCZNKI, 1993, p.65).

Podemos dizer que Jorge se sente “seqüestrado” pela projeção de Paula, e em
vez de elaborar e simbolizar esses sentimentos, ele deixa seu lado puer se manifestar,
personificado nos casais colocados por Jorge nos cenários, que incluem um casal de
formados e o “casal de caseiros”. São casais imaturos, sem responsabilidades, que
ainda não deixaram a adolescência para entrar no mundo dos adultos.
Percebemos a dificuldade de ambos de assumir uma responsabilidade, a
ambigüidade diante da questão de ter um filho, de se tornarem pais, a oscilação e
incerteza sobre o que querem e a incapacidade de definir melhor os planos juntos. A
insistência dela provoca uma atitude imatura nele e parece que ele retalia, com sua
ambigüidade, a cobrança encoberta dela.
Ele volta a falar sobre seus medos:

Jorge: você me perguntou, se você não tivesse medo, o que você
faria? Isso me fez pensar um pouco nas coisas, de fato essa questão
dos medos ou de enfrentar algumas coisas, às vezes a tendência é
querer fugir, né? Fugir é mais fácil.
Terapeuta: É uma fuga?
Jorge: É uma fuga por inconsciente, mas é uma fuga. Mas depois
daquela conversa eu comecei a pensar um pouco mais, embora eu já
tenha pensado nesse assunto antes, eu comecei a ver de uma maneira
um pouco mais diferente, tem que enfrentar, eu sinto que tá um pouco
diferente, eu não sei medir o quanto eu tô diferente, mas eu tô
sentindo que eu tô diferente.
Paula: E eu também tô percebendo.
Jorge: E com relação a essa questão da adoção, tô esperando essa
reunião na APA, lá em Campinas, mas digamos que eu já estou mais
aberto a isso, e é como se fosse assim, se não fosse por causa de umas
contas que eu tenho pra pagar, como se fosse uma desculpa [...]. A
gente gostaria de adotar uma criança recém-nascida; o primeiro você
quer sentir como é uma criança mesmo, não adotar um já crescidinho,
que você quer passar a experiência de cuidar de um recém-nascido...
Terapeuta: E isso é importante pra vocês dois?
Paula: Pra mim é, pra ele eu não sei, pra mim é muito importante,
quero passar por todas as fases...
Terapeuta: E pra você, Jorge?
Jorge: Eu também prefiro, pelo menos o primeiro, é? Eu acho que
tem que ser pra você sentir mesmo, ter a experiência. É aquela
história, a criança vai ganhar um lar, que ela não teria talvez se
tivesse em outras condições, e a gente também vai ganhar essa
oportunidade de estar cuidando da criança e sentir essa experiência
do que é cuidar de uma criança, do que é acordar com ela chorando
de noite.
Terapeuta: Ser pai de verdade?
Jorge: Ser pai de verdade, se é tudo aquilo que falam mesmo, ou se
as pessoas exageram um pouco. Então é nesse sentido, já que é pra
experimentar, então experimentamos tudo. Então eu diria que eu tô
mais aberto mesmo, acho que agora eu diria que é uma questão de

tempo. Essa conversa que nós tivemos com nossos amigos foi uma
conversa boa, já deu uma outra visão, né? Até comentei com a Paula,
uma coisa que eu comecei a pensar até com isso, na verdade muita
coisa a gente tem uma visão errada.
Terapeuta: Em que sentido?
Jorge: Sabe quando você olha no espelho e tá cheio de fumaça do
outro lado? A gente acaba vendo isso porque ninguém fala isso pra
gente.

Percebemos que Paula ainda tinha um sonho idealizado de maternidade, de ter
um bebê recém-nascido, para que ela pudesse passar por ‘todas as fases’. Ela expressa
um desejo de amamentar o bebê, para se sentir realizada como mãe.
Percebemos que Jorge estava trabalhando internamente com a possibilidade de
ter um filho adotivo; mas as questões concretas, como dinheiro e tempo, ainda tinham
de ser elaboradas, pois ainda agiam como impedimento para assumir mais
responsabilidades. Ele estava revendo seus próprios valores e prioridades e sentindo que
havia lugar na sua vida para mudanças.

8º sessão (26/4/06)
Paula começou a sessão falando da sua ansiedade:
Paula: Acho que a gente tá numa fase de espera, esperando,
esperando. Eu tô esperando, tô um pouco ansiosa com essa reunião,
vai ser a semana que vem. Difícil, né?
Jorge: Difícil!
Terapeuta: E você, Jorge?
Jorge: Eu, hum, pra mim tá... eu só queria poupar um pouquinho
mais, ...eu vou ter que esperar um pouquinho mesmo, não vai ter jeito
não. Eu tinha feito minha planilha, eu tinha feito um erro nas minhas
planilhas, então...
Terapeuta: Planilhas de quê?
Jorge: Planilhas de que, de gastos, principalmente aquelas de, de
gastos domésticos. É, vou ter que esperar mais um pouco mesmo pra
fazer aquela consulta lá. É, acho que vai acrescentar mais algumas
coisas e outras variáveis que talvez a gente não tinha pensado, mas tô
tranqüilo.
Paula: Como assim? Não entendi.
Jorge: A gente vai pegar mais informações,
Paula: Ah! Tá.
Paula: Teve um dia que a gente falou assim: acho que você tava
afirmando, você falou, aí, se eu pudesse, já.
Jorge: Não, isso eu falei mesmo, se eu pudesse, já.
Paula: Se eu pudesse já adotaria um bebê, assim, como se, posso ir
ali na esquina, como se já tivesse aquele desejo de ter aquele bebê em
casa.

As limitações financeiras estavam sendo utilizadas por Jorge como uma defesa
perante a necessidade de tomar uma atitude mais firme e madura; as oscilações que ele

estava percebendo nas suas ‘planilhas’ estavam fora de controle, agora ele estava vendo
que surgiam ‘variáveis’ inesperadas que acabavam provocando ansiedade nele. Ao
mesmo tempo, sentimos a frustração de Paula pelas colocações dele. Ainda não
conseguem ter um diálogo para definir se é a adoção o que querem. Sentimos que o que
Paula procura é uma solução rápida, o sofrimento é grande e quer se aliviar disso. Ela
não está tolerando a possibilidade de mais uma decepção, e para ela a reunião definirá
tudo.
Terapeuta: Você está imaginando isso [a reunião] como o primeiro
passo no processo de adoção?
Paula: É, acho que durante esses dias eu acabei até colocando como
o primeiro passo e como a coisa mais certa. Mais certa do que, por
exemplo, a médica que eu vou ter que esperar até o meio do ano.
Jorge: Mas é como falei, já não tô mais com aquele pensamento de
não adotar. Agora é só esperar mesmo. Esse dia que eu falei pra ela,
lá no fundo a gente tem umas coisas pra fazer mesmo. Tem umas
coisas pra terminar em casa..
Terapeuta: Do tipo?
Jorge: É coisas da casa mesmo, é uma construção, parte de
construção de casa. A gente precisa terminar algumas coisas que eu
gostaria de terminar antes de iniciar todo esse processo. Daí que eu
tava estudando iniciar todo esse processo mais pro começo do ano
que vem. Se no mês de janeiro, bom, vamos lá, preenche tudo, então.
Paula: Eu acho que não dá. Eu acho que tem que ir antes. Porque eu
acho que existe uma demora normal do processo, então, dá pra
começar a fazer esses papéis antes – meio do ano por exemplo.

Paula expressou uma urgência em começar o processo de adoção, ela queria um
bebê, de qualquer jeito, sentindo que a adoção seria a opção mais viável para realizar
seus sonhos. Jorge estava começando a elaborar a possibilidade, mas ainda não se sentia
preparado: primeiro tinha de colocar ‘a casa em ordem’ antes de embarcar em um
processo que iria mudar sua vida, e insiste que prefere deixar para o próximo ano.
Sentimos, porém, que eles estão vivendo o conflito mais abertamente e as queixas estão
sendo explícitas.
Percebemos que a questão de maternidade e a questão de paternidade continuam
sendo diferentes para os dois cônjuges. Paula demonstra uma ansiedade contida e uma
frustração grande com as oscilações do marido. Sentimos que Jorge tem muitos medos
diante da possibilidade de assumir a responsabilidade de um bebê, ele prefere que isto
fique na fantasia, pois não se sente preparado para a realidade de tornar-se um pai.
Foram convidados a fazer uma caixa de areia, e Jorge escolheu a areia molhada, e
fizeram o seguinte cenário:

Cenário IV
Descrição da caixa
Há duas filas de carros atravessando a caixa no sentido horizontal com quatro
veículos em cada sentido, formando uma rua.

Nas bordas inferior e superior, há

elevações na areia formando alguns morros. Na borda inferior há dois trens, indo no
sentido direito. Em frente dos trens há uma fila de árvores com duas casas. Em frente
das casas, no canto esquerdo inferior, há uma zebra. E, em frente da casa, no direito
inferior, há uma mãe com seu filho e duas vacas.
No canto esquerdo superior há uma planta e uma águia. Na borda superior,
varias árvores. E no esquerdo superior, uma casa junto a um casal velho, um bode e um
cavalo.

No direito superior há outra casa com três pessoas na frente e algumas

palmeiras. Numa elevação, no canto direito superior, há um mago.
Jorge escolheu a areia molhada e começou a empurrar a areia do centro para
lados superior e inferior, querendo criar uma avenida com as montanhas atrás. Paula
ficou observando e não tocou na areia.

Jorge: Eu já tenho aquela idéia já pra fazer. Eu pensei nisso a semana
inteira. Seguinte: existe uma rua, uma grande avenida, uma estrada
com várias montanhas do lado, isso é as montanhas, só uma estrada,
uma grande estrada..., montanhas e árvores por todo o caminho....
uma grande estrada... campos, a gente está aqui neste pergaminho...
(o buggy vermelho)
Paula: Tô pondo uma casa aqui no alto.
Jorge: Legal.
Paula: Sabe do que eu lembrei? daquele lugar que a gente foi lá em
Joanópolis, que era bem bonito assim, naquela chácara em que a
gente foi. Eu queria achar um personagem que representasse algo
divino, protetor, alguma coisa assim, algum.(colocando o mago).
Jorge: O que importa é a intenção.
Jorge: Nós estamos com umas pessoas aqui só pra dizer, que,
estamos com a mãe e com o filho, nós estamos passeando, olha que
legal. e aqui é um caminhozinho, também temos movimento.
Paula: Uns animais aí...
Jorge: Embaixo das montanhas, um cabritinho, um cavalinho pra
poder subir lá em cima, só tá faltando colocar aqui atrás, uma linha de
trem aqui atrás, passando aqui, bem aqui atrás, transportando as
coisas.
Paula: Estou mais contente...
Jorge: Há, há, há...
Paula: Eu acho assim, então, uma forma, não só as formas, eu gostei
do conjuntinho, acho que demonstra uma coisa muito mais fechada,
mais isolada, não sei, acho que aí tem mais casas, tem o trenzinho,
tem mais pessoas, não só a gente, tem movimento, algo divino que eu
coloquei ali, acho que também para ter um efeito, hoje eu tô assim,
desde ontem acho que, tá protegido, acho que este lugar está
protegido.
Jorge: Ah, então, tá diferente, os carros passando, e as pessoas aí, é,
tudo na forma da natureza, os animais, as pessoas, toda tecnologia
junto. então é tudo isso, tem coisa que passa, a gente colocou aqui e
ia passando por tudo isso, observando.
Terapeuta: E vocês estão aqui?
Jorge: É, a gente está se vendo aqui, né?(no buggy vermelho)
Terapeuta: É isto como vocês imaginaram?
Jorge: É, eu imaginei mais no início, quando eu imaginei de fazer
uma coisa, uma rua, uma estrada e uma montanha, este que foi meu
pensamento oficial, mas a base, realmente é uma rua, uma estrada, e
você passando por montanhas do lado.
Paula: A gente imaginou a gente só passeando.
Jorge: Só passeando, a gente se imaginou no carro, parado, é como
um pretexto de que tá passeando...
Terapeuta: O que você sente olhando para isso daí?
Paula: Segura, fiquei contente por ter feito a caixa.

Podemos ver que o casal usou transporte de novo nesse cenário (tinham
colocado duas filas de carros no último cenário). Podemos entender esses meios de
transporte como representando desenvolvimento pessoal, como movimento psíquico
que está levando o casal numa direção ainda desconhecida. Chevalier & Gheerbrant
(1996) entendem os trens como expressões simbólicas da vida social como membro de

um grupo social e do destino que nos governa. Eles comentam que os trens “são sinais
de nosso desenvolvimento psíquico e indicações de que estamos ficando mais
conscientes e que estamos no caminho para uma nova vida.” (CHEVALIER &
GHEERBRANT, 1996, p.1023).
Essas possibilidades de mudança estão sendo corroboradas pelo Mago, que, de
acordo com Hamaker-Zondag (1998), representa o desejo de incorporar atividade
direcionada em nossas vidas, e segurar a vara destaca o lado ativo do Mago, pois
representa o desejo de direcionar e controlar.

Podemos imaginar que Paula está

querendo que uma força maior, um mago talvez, tome a iniciativa para que ela possa
realizar seus sonhos.

9º sessão (1o./5/06)
Jorge começou a falar que estava com muito serviço, que na semana passada
teve que viajar e, como conseqüência, os dois não puderam ir à reunião sobre adoção
agendada durante a semana.
Paula: Eu tava assim um pouco chateada de não poder ir...
Terapeuta : Eu entendi que você estava com bastante expectativa,
não?
Paula: Eu tava.
Jorge: É, por isso que eu sugeri até que ela fosse sozinha.
Paula: Então, mais a minha expectativa envolve ele, então, pra mim,
eu ir sozinha, é “definir” porque a minha expectativa é saber como
ele vai ver a situação, mais pra ele.
Jorge: Como eu vou reagir né?
Paula: É.

Ela expressou seu receio de ir à reunião sozinha, imaginando a situação caso
voltasse mais convicta a adotar e recebesse uma resposta contrária do marido.
Paula: Eu acabo, talvez por ansiedade, acabo contaminando, sei-lá,
eu vou e tenho a minha visão, né, superpositiva e tal, aí chego e passo
isso pra ele, de uma forma que não foi a forma que ele viu, ele vai ver
depois diretamente uma outra forma, então, eu queria tá recebendo
junto com ele isso. Estou mais preocupada com a reação dele mesmo.
Foi isso que eu pensei.
Terapeuta: Parece que a sua preocupação é mais com a reação do
Jorge?
Paula: É, na verdade com a reação dele, mas, a minha preocupação,
não é com a reação dele na verdade, é com a reação dele pra uma
coisa que vai acontecer pra mim que é, é levar isso adiante. De
repente, acho que tenho uma preocupação de que ele vai lá e fale,
não, não é isso mesmo. Isso, eu vou me frustrar com isso, então, eu
acho que eu tenho medo de me decepcionar com a reação dele.

Paula percebe, de um lado, que a decisão de adotar uma criança é uma decisão
para o casal, porém, ela já tomou sua parte nessa decisão, ela quer ter um filho, mas o
medo de que o marido frustre esse desejo a impede de elaborar esse possível conflito
dentro da conjugalidade. Parece que tem medo de expressar sentimentos que poderiam
provocar uma reação indesejada no marido e depois ter de lidar com essas diferenças e o
possível conflito.
Ela não confia nas próprias forças internas para enfrentar o medo da decepção
que poderia ocorrer e prefere evitar entrar em contato com esses elementos para que o
casamento mantenha a sua aparência de harmonia. Ela se nega o direito de expressar e
validar seus desejos e sentimentos, que poderia passar a impressão de que o casamento
não esteja fortalecido o suficiente para agüentar esse possível conflito, o que foi
corroborado pelo comentário de Jorge à fala dela: “nossa, ela tá tão animada agora,
então, vamos supor que eu encontre algo que seja diferente”. Não há lugar para as
diferenças nesse casamento. Nesse casamento simbiótico, construído durante anos, não
há muito espaço para expressar e trabalhar as diferenças, tudo tem que ser feito junto,
sem atrito, para manter a harmonia.
Ao serem convidados a fazer uma caixa de areia, ele escolheu areia molhada e
dirigiu a construção do cenário. Começou a empurrar a areia para o centro da caixa
enquanto ela observava. Não conversaram entre eles o que iam construir juntos, ele
tomou a iniciativa e ela o acompanhou, e fizeram o seguinte cenario:

Cenário V
Descrição do cenário
No centro da caixa há uma ilha grande. No esquerdo superior, uma ponte
atravessando a água com uma palmeira em cada canto da ponte. Atravessando a ponte
há um casal de formados e uma cerca semi-aberta.
Na ilha há um cão de guarda, quatro casas, uma carruagem com cavalo, as duas
irmãs da Cinderela, uma bailarina, um homem, dois cavalos e duas vacas. No fosso, em
redor da ilha, há três tartarugas, dois polvos, um sapo, três crocodilos e uma caveira.
Em cada canto da caixa, e nas bordas, há árvores. No canto esquerdo superior há
um mago segurando uma vara e no centro esquerdo, um filhote de leão. No canto
esquerdo inferior há uma zebra e um sapo deitado. No direito superior há um cogumelo
e uma tartaruga. E no direito inferior, mais um cogumelo e uma girafa.
Jorge começou a falar assim que tocou na areia:

Jorge: Vamos fazer, a obra de arte.
Paula: Nós vamos fazer uma montanha. (risos)

Jorge: A idéia disso aqui, era pra ser, mais não deu pra ser, é como se
fosse um castelo, tá, aqui antes tem um poço, em volta uma ponte pra
você atravessar.
Jorge: Aí tem várias casas, mais pessoas, como é um castelo tem
uma carruagem, é claro que não ficou bem um castelo ficou só uma
muralha (risos), a gente tenta mas, na prática não funciona.
Jorge: Bom, isso aqui é um poço, pra proteger, com uns animais aqui
pra proteger, crocodilo, jacaré, como todo poço tem um sapo,
tartarugas, bom isso aqui é eventualmente alguém que caiu e aqui é o
esqueleto, vou pôr o crocodilo aqui,e um portão.
Paula: Fechado?
Jorge: Não, é um castelo, aqui tem um feudo protegido, aqui tem a
ponte pra você, pra atravessar, é preciso ver como a gente estaria aí.
(Colocando o casal de formados).
Paula: O que é, é nós dois?
Jorge: É, eu tava imaginando a gente na ponte.
Paula: Chegando é lindo, né?

Depois de concluir o cenário Paula faz o seguinte comentário:
Paula: Me lembrei de um filme, eu não consigo pensar em outra
coisa, (risos) que eu assisti, chama “Dogville”, é um filme que era
assim, era uma comunidade que eles tinham certos valores, certos
costumes que eles não queriam deixar, a dinâmica do lugar era
aquele, então qualquer pessoa que chegasse eles tinham medo, por
isso que era Dogville, tinha um cachorro que ficava assim na porta
pra não deixar ninguém entrar pra não mudar aquilo, era rígido,
aquela rigidez, se alguma coisa mudasse naquela vila, as pessoas iam,
alguns iam perder alguns direitos adquiridos, algumas coisas assim
entendeu ...... Era uma proteção, isso só me faz lembrar desse filme,
porque é bem isso mesmo, bem isolado e alguém chegando.
Jorge: Ah, lembrei de um outro filme que a gente assistiu, algumas
pessoas por problemas na vida real, no dia-a-dia, né, um que perdeu o
filho, outro perdeu o marido, o que eles fizeram? eles pegaram,
parece que eles tinham muito dinheiro, eles compraram uma área
grande cercaram toda, inventaram uma...
Paula: Um monstro, “A Vila” ele se chama.
Jorge: Um monstro, ‘A Vila’, inventaram um monstro que atacava,
então, eles não podiam sair daquilo lá, porque tem aquele monstro
que tava proibindo eles de sair dali, então eles ficavam naquele meio
ali, só que tinha uma pessoa que tinha um problema, um transtorno,
não sei o que ela tinha lá, e tinha uma moça que era cega no filme, e
esse moço tinha que fugir [....].

Percebemos que Paula continuou tendo pouco envolvimento na construção dos
cenários, ela não se impôs, não expressou suas preferências, embora tenha escolhido e
colocado miniaturas, ela o fez para complementar o trabalho feito por Jorge e não para
expressar seus próprios desejos. O cenário feito por eles os fez lembrar dos filmes
Dogville e A Vila onde as pessoas temem ameaças de fora e se fecham a qualquer

possibilidade de incorporar mudanças, mantendo um mundo rígido, regido pelas regras
internalizadas.
Sentimos que esse cenário e as associações verbais dos cônjuges retratam com
muita nitidez a dinâmica conjugal e as defesas construídas. Os medos de mudanças
estão evidentes, a energia está voltada para preservar o conhecido, pois a mudança
significa perder algo e não ganhar; as mudanças não abrem horizontes novos, elas
ameaçam a “harmonia” construída. Eles sentiram a necessidade de inventar um monstro
horroroso para manter a ordem, parece que o medo está mais forte do que a curiosidade
e as vivências novas, porém, como Jorge apontou, a doença forçou as pessoas a buscar
ajuda no mundo “real”.
Esse é o terceiro cenário onde colocaram uma ponte, mas nesse cenário, pela
primeira vez, tem um casal de formados, identificados como sendo eles, cruzando a
ponte para entrar no ‘castelo’, talvez unidos em busca de algo.
A ponte representa a transição de um nível para outro, uma mudança ou o desejo
de mudar. De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1996), as pontes representam um
perigo que tem que ser vencido, mas também uma decisão que tem de ser tomada. “As
pontes colocam os homens e as mulheres num caminho mais estreito onde eles se
encontram com a obrigação inevitável de fazer uma escolha.” (CHEVALIER &
GHEERBRANT, 1996, p.122).

A ponte nesse cenário está ligando as duas partes

diferentes, que podemos entender como um movimento de integração, que pode-se
entendido como a capacidade de maior organização da personalidade e maior interação
entre os conteúdos conscientes e inconscientes.

Momento 3 - Criatividade e Transformação
Durante esse último momento, que entendemos ter começado a partir da décima
sessão, procuramos identificar nas falas e nos cenários as evidências de transformações
em relação ao primeiro e segundo momentos. Nesse sentido procuramos identificar
respostas criativas encontradas para lidar com a infertilidade, que poderiam ser a maior
integração das projeções, identificação pelo casal da necessidade de mudar a dinâmica
entre eles, maior intimidade e aproximação e o processo de luto em relação à não
maternidade e paternidade para que uma nova resposta pudesse surgir.
Durante as últimas duas sessões eles reconheceram que a falta de intimidade nas
conversas era um desafio para o relacionamento e representava uma ameaça às defesas
construídas para manter a suposta harmonia. Eles assumiram mais responsabilidade para

suas próprias atitudes e perceberam a necessidade de cada um ter mais flexibilidade em
relação ao outro.

10º sessão (8/5/06)
Essa décima sessão foi importante no processo de terapia breve, pois havia
acontecido um fato corriqueiro antes de chegarem à sessão, que representava um mal
entendimento e conflito de interesses, e durante a sessão eles conseguiram elaborar esse
conflito de maneira madura e transformadora. Cada cônjuge, num diálogo responsável
e cuidadoso, conseguiu expressar o que significava esse fato para si próprio, escutar o
que significava para o outro e colocar-se no lugar do outro, e, como conseqüência,
chegaram a um acordo, de que necessitavam de mais diálogos assim para expressar seus
sentimentos.
Na conclusão da sessão, eles fizeram os seguintes comentários:
Paula: Foi uma coisa tão simples mas que ensina tanto e mostra tanta
coisa. Assim, a gente descobre tanta coisa, né, num fato simples. Eu
acho assim, foi a primeira vez que o Jorge fala claramente, em vez de
passar uma mensagem dupla, falando que tá tudo bem mas sentindo
que nada está bem, aqui ele falou exatamente o que estava sentindo.
Eu acho muito importante ele descobrir que ele pode falar as coisas,
e eu estou escutando. E agora olhando pra mim, também, esse
incidente me fez pensar na questão da minha rigidez mesmo, e as
minhas dificuldades de me colocar no lugar dele, foi, foi uma quebra
assim (risos).
Terapeuta: Acho que vocês sentem a necessidade de proteger esse
casamento contra possíveis conflitos.
Paula: Sim, mas o que acontece é a gente não fala nada, daí passa, e
fica tudo bem de novo, mas, não está bem, está meio parada, é,
como se algo ficasse por baixo, que um dia vai sair, né?
Jorge: Acho que o ambiente aqui é propício pra falar, pra ambos, pra
ambas as pessoas aqui, tanto pra mim quanto pra ela.

Durante essa sessão cada cônjuge se sentiu ouvido, sentiu que tinha um lugar
acolhedor para expressar o que o mal entendimento significava simbolicamente para si
próprio, e também, dentro desse ambiente terapêutico, teve a oportunidade de elaborar
uma maneira diferente de lidar com as diferenças e trazer para o relacionamento a
possibilidade de dialogar sobre os conflitos que surgem sem sentir que a relação estaria
sendo ameaçada.

11º sessão (17/5/06)
Estamos chegando ao fim do processo. Durante as sessões anteriores foram
levantados e abordados vários assuntos, e sentimos que o casal usou essa sessão para
retomar as mesmas questões e consolidar os sentimentos e mudanças que vêm
acontecendo. Em termos de conteúdos das falas dos dois cônjuges, muitas coisas foram
repetidas, porém, nessa sessão, quando foram convidados a fazer um cenário, Paula
tomou a iniciativa e escolheu a areia seca, mesmo sendo contra a vontade do Jorge.
Eles fizeram o seguinte cenário:

Caixa VI
Descrição do cenário
No centro da caixa há duas árvores. E embaixo de uma das árvores, há quatro
cachorros. No lado direito da caixa há uma roda de dança e, ao redor dessa, um casal se
beijando, um casal namorando, um piano com pianista, um casal velho, um casal de
noivos e um palhaço. No esquerdo superior há um casal velho sentado e uma mãe com
sua filha.

Na borda superior há três casas e quatro palmeiras. No canto direito superior há
uma farmácia com um médico na frente. Na borda inferior há três casas, três árvores e
uma igreja com três cavalos na frente. Há um casal jovem no esquerdo inferior e um
casal velho e uma mãe com filho no esquerdo superior. No lateral esquerdo há uma
igreja cor-de-rosa com palmeiras e no canto lateral direito há um trem.
Paula, pela primeira vez, toca na areia, passando a mão para deixá-la arrumada.
Jorge não está contente, e expressa seus sentimentos dizendo que “não gosto da areia
seca, pois lembra o deserto”, porém ela não cede ao desejo dele de mudar para a areia
molhada e comenta que “vou construir um vilarejo.” Ela trabalha de maneira
sistemática, colocando casas e árvores, primeiro na borda superior e depois na borda
inferior, enquanto ele observa. Quando ela ia fechar a caixa com as casas, ele
interrompe e comenta que é “melhor deixar aberta para receber visitas”, e ela concorda.
Depois desse comentário, ele fica mais envolvido no processo e começa a
colocar árvores no centro da caixa, dizendo que “vou criar uma praça de prazer”, ela
gosta da idéia e começam a trabalhar juntos, colocando os cachorros, a roda de dança e
as pessoas. Ao colocar o palhaço, ele diz: “para brincar com as crianças” (porém, não há
crianças na praça). Ela está contente com o cenário, mas ele repete que não gosta da
areia seca, dizendo que o cenário lembra uma cidade velha.
O número dois se repete várias vezes nesse cenário, como casais de adultos, e
também mães com filhos, a configuração de três não aparece, o que podemos entender
como uma representação da simbiose da relação conjugal e também como uma
dificuldade de mudar essa configuração para incorporar um terceiro.
Sentimos que esse cenário foi construído como defesa para as possíveis
mudanças que estão acontecendo. A ordem foi mantida, tudo está, aparentemente, no
seu lugar, porém temos um médico em frente da farmácia no canto superior direito, com
o trem andando em direção ao médico. Podemos supor que a ampliação do consciente
(representado pelo trem em movimento) está trazendo uma ansiedade, e que vai ser
necessário um médico para tratá-la.

12º sessão (24/5/06)
Eles começaram a falar sobre a reunião a que assistiram e que abordava a
questão da adoção.
Jorge: Ah, essa semana, a gente foi naquela reunião lá em Campinas.
Terapeuta: E como foi?
Jorge: Ah, foi interessante...

Paula: Foi bastante esclarecedor assim, é, foi bem informativa né?
Mas assim, pra mim, não teve novidade, o que ele falou eu já tinha
lido, já sabia.
Jorge: Nós já havíamos conversado sobre isso, ou seja, depois da
gente ter conversado aqui no início, né, eu já fui mudando a minha
visão com relação a esse assunto, então, na verdade, foi mais pra a
reforçar mesmo a idéia, né.

Eles continuam com a esperança de gerar um filho biológico, fazendo alguns
exames médicos e, ao mesmo tempo, prosseguindo com o processo de adoção.
Paula: Então eu gostaria de participar, eu gostaria de continuar (com
o processo de adoção), eu não consigo pára tudo agora, primeiro vai
ver os médicos e depois volta a pensar na questão da adoção, a gente
tà consciente de tudo que a gente tá fazendo, acho que dá pra ir
levando, sabe.
Jorge: É só isso, aí a gente vai tomar a decisão. Bom, então vamos
esperar um pouquinho ou nós vamos já, já que o processo demora
alguns meses, então a gente vai.
Paula: É, o que der pra adiantar, adianta.
Terapeuta: Você tá querendo entrar no processo, você não quer ficar
parada?
Paula: É, eu não quero ficar parada, e não interromper, porque isso
eu acho que tem atrapalhado a gente, já vem acontecendo isso,
começa uma coisa e pára, começa outra e pára, sempre tem alguma
coisinha que a gente acaba parando o que a gente tava fazendo, então,
eu não gostaria mais de fazer isso, porque, acho que isso atrapalha.
Jorge: Então, eu tô assim, com relação a isso, eu tô tranqüilo, acho
que, aquela visão que eu tinha, realmente a gente começa a pensar
melhor, eu começo a observar que, na verdade tudo é uma questão de
conversar, às vezes a gente vê que a gente se bloqueia porque tá com
a resposta pronta, um preconceito, né. Eu acho que as conversas que
nós tivemos no começo ajudou a desmistificar um pouco isso e
mostrar que não tem nada. Você vai tá contribuindo, você vai tá
sendo feliz e fazendo alguém feliz, né.

Jorge parece estar percebendo que o monstro não é como ele tinha imaginado, e
está conseguindo se expressar e se entender melhor.
Paula: Assim, eu percebo ele não tá só falando que mudou, ele tá
demonstrando pra mim que ele tá aceitando mais, que ele tá aberto
pra isso.
Jorge: É, isso tem sido bom. E numa das vezes que nós vimos aqui
que depois em casa estávamos conversando, na verdade é muito mais
amplo esse estar aberto pra vida, né, estar aberto pra qualquer vida,
quer seja sua, é natural ou, ou um filho adotivo, então, isso sim é
estar aberto pra vida, ou seja, é você aceitar mais uma vida na sua,
fazer parte do seu dia-a-dia, então, esse que é o verdadeiro sentido de
estar aberto para a vida.

Jorge faz referência ao movimento na igreja, que chama de ‘o movimento do
diálogo’, e ressalta a importância do diálogo no relacionamento para trazer
transformações.
Jorge: No fundo acho que um pouco desse, o diálogo, mais o diálogo
em profundidade, né. A gente fala, ah, a gente conversa bastante,
mais, tá, mas será que esse conversar bastante tá só na superfície ou
tá mais fundo, né, que muitas vezes a gente fica, às vezes a gente
passa a vida inteira conversando, mas as coisas importantes e que
realmente que vão fazer diferença, a gente acaba é, ou por medo ou
por outra razão, por não querer magoar a pessoa, ou alguma coisa
assim, ou alguma coisa meio, ainda, digamos assim, não madura, né...

Nessa reflexão, Jorge reconhece que a intimidade nas conversas é um desafio
para o relacionamento e representa uma ameaça às defesas construídas para manter a
harmonia. Entendemos que Jorge estava refletindo sobre as suas próprias atitudes de
evitar a intimidade e a sua dificuldade de desafiar o casamento com pensamentos e
sentimentos diferentes. Ele havia construído o papel do marido que “não se estressa
com nada” e a resposta mais freqüente era “deixar para lá”, e, assim, não precisava lidar
com conflitos potencialmente dolorosos. Percebemos que houve uma mudança nos
dois:
Paula: E é como ele falou, eu vejo assim, é a relação mesmo, não é
focar o que eu tenho de defeito ou o que você tem de defeito, ou
porque um tá fazendo com o que o outro seja assim na relação, mas
né...
Jorge: Não...
Paula: Não, posso até falar assim, eu não ligo, eu sou tão tranqüila,
mas isso não tá sendo bom, na realidade...
Jorge: Não, não, tá perfeito, é aquilo o que eu falei, o que ajudou a
nós dois termos essa visão melhor disso, foi aquele fato que
aconteceu (discutido na sessão 10) e a gente tá num outro ambiente
falando isso, esse ambiente favoreceu a gente dar esse salto de
qualidade.

Eles reconhecem a importância de uma conversa mais honesta e menos
superficial, que pode trazer transformações:
Paula: Também não só fatos, não só, ah fiz isso, fiz aquilo, como um
roteirinho, não, sentimentos mesmo, ah, então, hoje eu fiquei, ah, que
raiva, fiquei estressado ou fiquei feliz, é, mas seria isso.
Jorge: É pra isso preciso de muito treino, muito treino mesmo. Vai
cobrando, de certa maneira eu tô tentando fazer assim, porque, pra
mim não é natural.
Paula: É, isso, acho que a gente tá tendo uma oportunidade de
melhorar o que a gente já tem, a gente já tem uma certa estabilidade
tem uma afetividade grande, só que tem uma coisinha ou outra que a
gente tem que tá acertando, pra que isso não fique, mais pra frente,

um problema que a gente não tá vendo agora, e, então acho que a
gente tá tendo essa oportunidade, e, sendo muito boa.

13º sessão (31/5/06)
A sessão começa com Jorge falando das possíveis intervenções médicas para
ajudar a mulher a engravidar. Ela, porém, não acompanha a conversa e muda de
assunto, começa a falar sobre seu trabalho como psicóloga e os novos desafios que
enfrenta atendendo crianças.

Percebemos que Paula estava sensível e não estava

querendo tocar no assunto da infertilidade.
Foram convidados a fazer um cenário na caixa de areia, Jorge escolheu areia
molhada e fizeram o seguinte cenário:

Caixa VII

Caixa VII (vista aérea)
Descrição do cenário
No canto esquerdo inferior da caixa há várias miniaturas viradas: uma casa
grande, uma igreja pequena, um mosteiro, dois carros, três pessoas, três árvores e quatro
palmeiras. Indo na direção dessas miniaturas viradas há um helicóptero, um bombeiro,
uma ambulância, uma policial e um homem bombeiro. No centro inferior há um
menino rezando. E no centro, um anjo com um trompete. No centro superior há uma
mãe com o bebê no colo, um tatu e um guaxinim indo na direção do canto direito
superior. No canto esquerdo inferior há Santa Maria. No canto esquerdo superior há um
anjo. E na sua frente, um médico e uma enfermeira.
No canto direito superior há duas árvores. No lateral direito há uma igreja, uma
árvore, uma farmácia. Há um caminho da farmácia indo na direção das miniaturas
viradas, e um rapaz e uma senhora andando entre três palmeiras. No canto direito
inferior há quatro casas e uma garçonete.
Eles começaram fazendo os seguintes comentários:
Jorge: Pensou alguma coisa?
Paula: Não, você pensou?

Jorge: Eu vi a areia mexida e pensei em fazer alguma coisa, sobre o
que aconteceu na Indonésia, a tsunami. Os mais de mil mortos por
causa dos problemas, então fazer algo assim nesse espírito, algumas
coisas caídas mesmo, árvore caída, casa caída.
Paula: O que vai colocar aí?Árvores?
Jorge: Árvores caídas, casas. Passou um furacão aqui nesse lugar (no
lado esquerdo), e aqui tá mais tranqüilo (no lado direito)!
Jorge: Uma pequena rua, o corpo de bombeiros vindo pra ajudar
famílias, ambulância, helicóptero pra ajudar as pessoas que tiveram
problemas.
Paula: Pessoas?
Jorge: Umas pessoas aí que, aqui não teve problema com as árvores
caídas. Aqui um lugar que não passou nada, tá aí as ruas tudo em
ordem. Aqui são carros que tombaram com o vento.
Paula: O que é isso?
Jorge: Uma pessoa rezando, pedindo ajuda. A hora que vê essa
bagunça, nossa o que aconteceu?
Paula: Outra pessoa pedindo ajuda.
Jorge: Algumas pessoas que tavam acidentadas. É aqui onde não
passou o vento, onde tava tudo calmo...
Paula: Então um pessoal tranqüilo, o oposto de lá, pode ser?
Jorge: Pessoas que tão indo ajudar e que ficaram sabendo do
problema e não tão descansando, tão indo ajudar.
Jorge: Aqui são alguns animais que tão fugindo. Coloquei alguns
animais fugindo, fica toda aquela agitação, os animais iam na direção
oposta.
Paula: Por uma pessoa indo pra cá também, como se tivesse saindo.
Jorge: É, conseguido fugir, salvado uma criança, conseguiu resgatar
uma criança, acho que é isso...
Paula: Eu acho que faltou alguma coisa desse lado, abrigo, casas...
Marcio: Mais casas, né?
Jorge: É a farmácia, aqui é tranqüilo, fica longe...tem uma casinha
bem pequenininha. Aí colocar aqui também pessoas dispostas a
oferecer alguma coisa pra aqueles que tão vindo...é isso.
Terapeuta: Terminaram?
Jorge: Nós cuidamos da solidariedade das pessoas, tá ajudando e de
coisa que não consegue prever, né? De repente aqui passou um
tsunami, mas ali não passou, poderia ter acontecido daquele lado e
não desse, é uma coisa imprevisível. Você até imagina, com a
tecnologia ajuda você a ter uma certa previsão dos fenômenos da
natureza, mas às vezes é rápido demais e destrói um monte de coisa, e
você perde um monte de coisa, né? Então é triste isso da perda, né?
Porque as pessoas trabalharam pra ter suas coisas, ter sua família, e
talvez perderam seus entes queridos, tudo, né? E tem que continuar
vivendo.
Paula: É, mais nesse ponto acho que o que me chamou a atenção foi
isso aí, acho que é triste essa parte, uma coisa incontrolável
aconteceu. Que é você ter que transformar uma crise, uma coisa ruim
em algo de bom, vai ter que vir pra cá, procurar algo de bom aqui e
continuar. O bom é que tem esse lado, ainda, né? Tem essa parte pra
você se autocurar, pra transformar essa coisa ruim, essa crise, ainda
em uma coisa boa. Acho que é isso...
Paula: Acho que foi a criatividade dele ou até a coragem que a gente
tem de enfrentar uma coisa assim, de fazer isso, poderia até passar
pela minha cabeça assim, mais não...eu acho que eu teria mais

dificuldade pra fazer essa parte aqui, essa parte é difícil olhar pra isso
aqui, pra mim (a parte destruída).

O cenário construído e o diálogo entre eles sobre os conteúdos na areia oferecem
uma leitura simbólica muito rica sobre os conflitos e as dificuldades enfrentadas pelo
casal. Eles tinham que enfrentar um “desastre” provocado pela Natureza, ou seja, a
infertilidade, o que não podiam prevenir mesmo com toda a tecnologia disponível, e
tinham que continuar vivendo. Essa vivência difícil provocou muita decepção e
sofrimento. Nesse cenário a caixa de areia funcionou como o vaso protegido e seguro
para conter esses conteúdos que estão sendo de difícil integração. Por meio do Sandplay
eles conseguiram externar esses conteúdos dolorosos. Nesse cenário o luto para a perda
está sendo elaborado e, ao mesmo tempo, estão sendo encontrados os recursos para
superar essa tragédia da Natureza e transformá-la em algo bom.

Parece-lhes ser,

porém, ainda difícil apropriar e elaborar com profundeza essas dores. Jorge, falando
para os dois, faz o seguinte comentário:

Jorge: Outra coisa que eu queria comentar, assim como essa e outras
coisas que nós fizemos, a gente tá aqui como observador e não como
participante, na cena criada, a gente não tá aqui na cena, nós não nos
identificamos.
Paula: Hoje, né? Na primeira, sim. Foi na última e nessa. Nas outras
sempre a gente tá...
Terapeuta: Aqui você não se coloca?
Jorge: Não, eu não me coloco aí não, quando eu pensei, eu pensei
como observador, alguém que tava longe observando esses dois fatos,
essas dois ambientes.
Paula: É, eu também não me vi ali, mais assim como os casos que
eu venho comentando, eu me identifiquei com essa situação também,
eu não tô ali, mas eu acabei me identificando, pensando, e se tivesse
acontecido isso aqui comigo, eu tivesse que ir pra lá, né? E mais uma
vez me faz pensar na minha vida, o que eu posso fazer pra melhorar,
a minha vida e a vida das pessoas? Que não aconteceu isso comigo,
não tá acontecendo, dá um chacoalhão em mim esse tipo de coisa
assim, pra melhorar, pra crescer...
Terapeuta: Você gostaria de se colocar aqui, em algum lugar?
Paula: Nessa situação? Talvez aqui, indo pra lá também, é que eu
não achei assim algum simbolozinho.. (Paula pega um anjo com um
trompete, e o coloca no centro da caixa olhando na direção do
desastre.) Aqui no meio dessa...de alguma forma olhando isso, sei lá,
tentando fazer alguma coisa...e você?
Jorge: Eu tô como observador só...
Paula: Você tá fora né?
Jorge: Eu tô fora!Só analisando de longe!

Nesse cenário, pela primeira vez, vemos

uma expressão explícita de uma

situação conflituosa, um acontecimento que fica fora do controle, que consome muita
energia e requer ajuda de fora para aliviar a dor. De acordo com Matta (2006), as
expressões de conflito no Sandplay indicam:
Uma oposição, contradição ou luta entre estruturas, princípios ou
atitudes diversas. Na psicologia analítica, o conflito psíquico é um
estado de colisão entre consciente e inconsciente. A partir esse
estado, existe a possibilidade do reconhecimento de conteúdos do
inconsciente, para que posteriormente ocorra o processo de
integração. (MATTA, 2006, p.57).

O casal quer se afastar dessa situação, parece que Jorge está querendo dizer que
esse desastre não está acontecendo com ele, ele está fora. Porém, nesse cenário há
evidência de uma saída saudável e também de resgate, que podemos entender como uma
busca de uma solução criativa. Parece que Paula se identificou com a situação, e faz o
seguinte comentário:
Paula: A gente se coloca no lugar e pensa “nossa, e se fosse
comigo’’, né? O que eu faria? Como eu sairia disso? De onde eu
tiraria forças, como eu enfrentaria esse tipo de coisa, né? ... O que eu
tô fazendo da minha vida? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa eu
poderia fazer algo melhor, né, na minha vida?...Então a gente veio
comentando sobre isso...e essa parte me faz lembrar o que a gente
veio comentando também, que é isso, uma coisa ruim chegando.
Terapeuta: Algum imprevisto.
Paula: É, um imprevisto, você tendo que segurar de alguma maneira.
Terapeuta: E você acaba encontrando recursos que não imaginava
que tinha...
Paula: Isso, exatamente isso!

Eles conversam sobre a dinâmica entre eles, e Paula repara como ela acaba
seguindo os passos de Jorge, sem dar muita ênfase ou importância aos desejos dela.
Paula: Ele me leva muito, nas caixas que dá pra ver, ele tem a idéia,
ele vai, faz e eu vou indo atrás, e em outras coisas eu tenho percebido
isso também, e porquê? E assim agora no momento eu não tô
conseguindo fazer uma associação com a rigidez [...] porque agora
ele quer isso, então porque ele quer eu vou com ele na onda, então eu
não entendo muito bem ainda por que eu faço isso. Porque eu tenho
que fazer aquilo naquele momento que ele quer pra satisfazer o
desejo dele, e o meu? Eu acabo me anulando naquele momento e não
colocando, não, agora eu posso fazer tal coisa, eu acho que eu tenho
feito, eu tenho me olhado bastante nesse sentido, de fazer valer
também os meus desejos...
Jorge: Então só pra deixar claro...
Paula: Não, não é que ele impõe!! É meu, isso é meu, fica bem
claro!! Ele abre mão de muita coisa, então não tem a ver com ele, é
uma coisa minha mesmo de fazer, sei lá, de ir seguindo, eu acabo

assim esquecendo o meu desejo no momento e eu já fiz muito isso e
eu nunca tinha pensado dessa forma, agora sim a gente acaba
pensando, né?

Nessa reflexão sentimos que Paula está analisando a dinâmica conjugal e como
as suas projeções estão limitando sua própria criatividade. Ela assume responsabilidade
para sua postura e se questiona sobre sua atitude mais passiva na relação; ela não joga
isto para o marido, mas reconhece que é algo que ela mesma pode mudar.

14º sessão (7/6/06)
Essa foi a última sessão nesse processo de terapia breve (há mais um encontro
para rever as fotos dos cenários, mas em data a ser marcada no futuro). A sessão
começou com algumas reflexões sobre o processo todo. Paula e Jorge concluíram que
“deu pra aprender bastante coisa”, e Jorge fez um comentário:
Jorge: Eu ainda tenho que fazer o exercício de falar mais mesmo. Aí
eu tava pensando, hoje a gente veio conversando quando a gente era
crianças e, a criança quando fala, fala do nada, né. Aí a gente não
consegue fazer isso, né. Então você tem que ter alguma condição e tal
que aí então você encontra, você fala, né, simplesmente, que situação
difícil, né?

Paula relaciona sua falta de espontaneidade com sua dependência financeira,
pelo fato de não estar ganhando seu próprio salário ela sente que não tem os mesmos
direitos na relação.
Paula: Acho que eu perdi um pouco disso, de agradar, de dar, de ter
alguma coisa, acho que é a questão do dinheiro, né, eu acho que
quando eu tinha dinheiro, que eu trabalhava e eu tinha dinheiro eu
fazia mais isso, eu sentia fazendo com meu dinheiro, como agora, de
uns anos pra cá, e até agora eu ainda tô dependendo do Jorge, e ele
não defende isso, eu tenho ainda um pouco de dificuldade, de falar
vou fazer isso.

Ela continua:
Paula: Como se tivesse que pedindo uma permissão, você libera?
(risos) eu sei que não tem problema, mas eu sinto assim, avançando
numa coisa que não é minha, né, acho que se eu tivesse o meu
dinheiro, eu faria. É muito forte pra mim. Essa questão financeira, é
a responsabilidade financeira que eu sempre tive que agora eu não
tenho mais. Então, muita coisa já, tô mais maleável, já melhorei. Mas
quando eu entrei na faculdade, que eu parei de trabalhar, foi muito
difícil pra mim, muito difícil. Aceitar isso. O primeiro ano de
faculdade foi muito difícil. Porque desde os quinze, dezesseis anos eu
faço o contrário, né? A gente nunca teve atrito financeiro. A gente
tinha conta conjunta quando a gente namorava, a gente nem era

casado ainda, a gente já tinha conta conjunta. E, assim, a gente nunca
teve aquela coisa de separar, o dinheiro sempre esteve junto, o
dinheiro do meu pagamento e do dele. É até estranho, né, falar assim,
como que eu me sinto então, tão separada, sendo que o dinheiro
sempre ficou junto, o dinheiro sempre foi pra gente, sempre foi
decidido tudo junto, pra construção da nossa casa, foi, né, sempre
tudo junto.

Eles afirmam que nunca tiveram atrito financeiro, mas parece que ficou uma
questão que precisa de mais elaboração e diálogo entre eles. Foram convidados a fazer o
último cenário na caixa de areia, e construíram o seguinte cenário:

Cenário VIII
Descrição do cenário
Na lateral esquerda há uma fila de oito casas, olhando-se para o centro da caixa.
No canto esquerdo inferior, uma árvore. E no canto superior, três palmeiras. Em frente
das casas há uma fila com uma moto e dois carros subindo, e uma fila com um
caminhão e um carro descendo. Ao seu lado direito há uma fila de árvores. Saindo

dessas árvores no lado esquerdo superior, indo na direção do canto direito inferior, há
uma fila de três carros e um buggy passando entre quatro cactos e uma árvore.
No canto direito superior há uma pedra de vidro no formato de uma estrela e três
estrelas-do-mar. No canto direito inferior há um lago, com uma pedra/caverna bem no
cantinho. No lago há um barco, dois peixes, dois caracóis, um polvo, um golfinho e três
pedras de vidro em formato de estrelas, uma dentro do lago e duas na beira do lago.
Saindo do lago há um surfista/homem do gelo e na beira há uma pedra azul, um cristal e
um pelicano. Ao redor do lago há um cogumelo, um moinho, um vaso de flores, mais
um cogumelo, uma roda de dança, um vaso de flores, uma senhora de biquíni bebendo,
mais um vaso de flores, um galpão e um helicóptero.
Para esse último cenário Paula escolheu a areia seca e Jorge aceitou sem
reclamar, incorporando a areia seca no imaginário da cena que ia construir. Então,
nesse último cenário ela escolheu a areia e ele definiu a natureza da cena, e pela terceira
vez, Jorge os imaginou viajando num Jipe vermelho.
No cenário anterior o vento provocou destruição e caos, nesse cenário o vento
está sendo utilizado para transformar a energia em algo novo.
Jorge: Bom, eu já imaginei a cena, (risos) nós estamos lá na praia, lá
nas dunas do Nordeste, num Jipe, andando.
Paula: Nas dunas do quê?
Jorge: Lá do Nordeste, aquelas dunas que tem lá de areia, tem areia
seca lá.
Jorge: Vou manter um Jipe aqui, puxa, perfeito! Um oásis aqui. Na
busca do oásis...
Paula: Olha só ...
Jorge: Um oásis, como é um lugar meio seco, com esse espírito aqui,
então as árvores não são tão verdes, né, um pouco de cactos, próprio
do ambiente.

Como Chevalier & Gheerbrant (1996) apontam, a água, simbolicamente, pode
ser entendida como uma fonte de vida, um meio de purificação e um centro de
regeneração. Eles explicam que na Bíblia o oásis no deserto e as fontes utilizadas pelos
nômades são lugares onde os milagres podem acontecer.
Jorge: Só que nesse lugar que a gente tá meu amor, tem bastante
vento, então, tem um vento (coloca o moinho) aqui, pra jogar energia.
Paula: Captar o vento.
Jorge: Vamos fazer o seguinte, essa região do fundo, imagina que
aqui, a idéia é fazer o seguinte: aqui paixão, tem uma cidade bem
longe aqui, tem um monte de casas, tem uma cidade aqui, uma cidade
grande, tem motos, carros, nós estamos numa cidade que tem
bastante árvores, e automóveis e tudo, só que com o tempo, com a
distância, o que você tem, vai ficando mais escasso, as árvores, aqui é

uma coisa mais viva, né, tem bastante também lá, na região mais
central.
Paula: Com todos os recursos.
Jorge: Recursos, aí conforme vai indo pra lá, vai ficando mais
escasso o verde e tudo, pra chegar naquele oásis que a gente tá indo
buscar. É que aqui tem bastante verde, né, e aqui vai ficando mais
rarefeito.
Paula: É, e aqui já termina né ....
Jorge: Vida marinha?
Paula: É, de tudo quanto é tipo.
Jorge: Aqui o pessoal tá tomando um sol, aqui tem sol, lá no
Nordeste sempre tá quente.
Paula: Nossa! Tem até um barco a vela!
Paula: Acho que tá bom né?
Jorge: Tá legal. Esse lugar aqui é muito agitado, o pessoal também
vem de helicóptero pra cá.
Paula: É um ponto turístico.
Jorge: É um ponto turístico.
Paula: Acho que ficou bom.
Jorge: Isso aí.

Foram colocados vários meios que usam o vento para se movimentar: o moinho,
o barco a vela (no primeiro cenário havia esse mesmo barco fora da água) e o
helicóptero. Agora parece que temos a energia sendo direcionada para um propósito
específico.
Terapeuta: Vocês querem falar mais alguma coisa?
Paula: Não, só queria tá aí mesmo, (risos), tá aí de verdade, parece
tão legal esse lugar, Nordeste, né. Então é isso, só que me dá vontade
mesmo, de está, diferente das outras caixas. Na caixa passada mesmo,
eu até me coloquei, mas me coloquei como uma personagem, um
anjo, não lembro direito, mas eu não queria tá naquele lugar. Hoje
não, hoje eu queria tá.
Jorge: Outra coisa é a questão da areia, né?
Paula: Ah! É você conseguiu deixar a areia, acho que pra você
menos árida também.
Jorge: Menos árida. É aqui na outra semana, uma vez que nós
fizemos com areia seca, a sensação que eu tinha daquela areia era de
deserto, alguma coisa assim que me dava essa sensação. E aqui a
gente fez de uma maneira que não, é, você não tem essa sensação de
um deserto. Mas depende de como você coloca as coisas, né, é no
fundo vai depender assim, como você olha aquilo que você tá vendo
né, pode parecer um deserto, como não pode parecer, né, depende dos
seus olhos, né.
Terapeuta: E os seus olhos, o que tão vendo?
Jorge: Ah, eu tô vendo uma coisa legal, uma cidade movimentada, a
gente vai pra praia pra se divertir, que aliás, faz tempo que a gente
não faz alguma coisa desse jeito, então, essa vontade de saber como é
....... Opa, vamos embora.
Paula: A última caixa, a última caixa que nós fizemos ...
Jorge: Interessante, pra despertar a criatividade.

Nesse último cenário parece que o casal está se movimentando numa direção
nova em busca de algo.

Há a fila de carros saindo da “cidade”, indo em direção ao

oásis, e eles estão no primeiro carro. E temos o surfista (do terceiro cenário) indo na
direção da senhora de biquíni (também do terceiro cenário), para um encontro mais
próximo.
Eles conversam sobre a maneira como conseguem brincar com espontaneidade
juntos. Jorge lembra de algo que passou na televisão e parece que eles estão
descobrindo o casal que são:
Jorge: Tem uma chamada da Sony né, do casal, que cada um vai
descobrindo o casal que é. Tem até aquela menina que lá coloca três
negócios no nariz e dá risada,
Terapeuta: Essa imagem o que trouxe pra você?
Jorge: Ah, essa questão da espontaneidade, de brincar, que ela
brinca. Essa questão da gente tá brincando e fazendo alguma coisinha
boba, dá risada, quebrar um pouco.

Eles conversam sobre suas intenções a respeito do processo de adoção:
Jorge: Já tô, pra mim já, não tem mais nenhuma ressalva quanto a esse
processo. Isso é bom, né, essas 14 ou 13 conversas (risos).
Paula: Controversas (risos).
Terapeuta: Isso te ajudou?
Jorge: É acho que foi, foi interessante, foi bom, é na realidade, acho
que, é, esse tipo de diálogo que você acaba tendo com uma outra, uma
terceira pessoa, faz você pensar em coisas que no dia-a-dia você acaba
não parando pra pensar, no fundo é isso, esse ambiente me
proporcionou essa abertura da minha mente, né.
Paula: E pra mim foi assim, foi uma surpresa ter acontecido isso com o
Jorge, eu não esperava muita abertura dele, eu achava assim, eu já
tenho mais abertura, já sou do ramo, e também já faço terapia, pra mim
é mais comum. Eu convidei, ele aceitou, ele aceitou mas também acho
que ele aceitou porque eu tô pedindo, tô sugerindo, tô pedindo, mas,
você vê como é, a gente tá 22, 23 anos juntos, como a gente não
conhece as pessoas. E isso é bom pro casal, porque ajuda cada um a
olhar no outro que ele tem, tem possibilidades, que ele pode fazer, não
já rotular de uma vez, e falar, ah, isso ele não vai querer.
Jorge: Se no fundo souber, se a gente for parar pra pensar, essa é a
grande dificuldade de todos nós, né.
Terapeuta: Colocar o que a gente tá sentindo?
Jorge: É, e isso volta naquilo que eu falei no começo, é isso que a
gente desaprende quando fica adulto.
Terapeuta: É a criança fala o que vem na cabeça ah, sem censura.
Paula: É, e expressa os sentimentos, a criança também, ela expressa né,
(silêncio): acho que é isso.
Jorge: Vamos lá, para o alto e avante (risos), como diria o superhomem, né!

15º sessão – Retorno, um ano e meio depois
Entendemos que os indivíduos que passam por um processo que envolve o
Sandplay precisam de um tempo para integrar os conteúdos mobilizados pelas criações
na areia. Assim, esse último encontro foi marcado mais do que um ano após o término
do Sandplay. O objetivo dessa sessão era mostrar ao casal as fotos dos cenários feitos
durante o processo e concluir o processo.
Os dois cônjuges chegaram entusiasmados para contar os acontecimentos e ver
as fotos. Paula começou a falar sobre as mudanças desde nosso último encontro. Eles
estavam bastante firmes na decisão de adotar uma criança, e a energia dos dois estava
voltada para esse fim. Eles tinham entrado com pedido de adoção e tinham sido
aprovados. Recentemente, tinham sido chamados por um orfanato para conhecer uma
menina recém-nascida e os dois estavam ansiosos para a aceitar. A mãe dessa menina,
porém, desistiu da adoção e estava querendo a filha de volta. Paula conta que sofreu
muito nesse período:
Paula: Sentia que era eu que tinha deixado minha filha nesse lugar, e
fiquei preocupada, querendo saber se alguém tinha lembrado de
trocar a fralda dela, e dar a mamadeira para ela, passei uma semana
com muito angústia. Porém, foi muito bom para nós dois, pois
sentimos que tínhamos amor para dar para uma criança que eu não
gestava.

Ela comentou que, nesse ano, sentiu que tinha havido várias mudanças na
relação conjugal. Havia percebido como era difícil para ela se posicionar e expressar
seus desejos, e tinha percebido isso na maneira como ela abordara o trabalho na areia,
deixando, quase sempre, o marido tomar a iniciativa. Hoje sentia ter mais flexibilidade e
mais independência.
Os dois observaram como foi importante para eles sentirem que o casamento
estava bastante harmônico, terem percebido que uma relação estável não significa uma
relação sem conflitos. Paula observou que, durante o processo terapêutico, sentiu que
“os dois tentaram quebrar a necessidade de sentir que tudo tinha que ser em harmonia”’.
Observando a seqüência das fotos e comparando o último cenário feito na caixa
com o primeiro, os dois cônjuges perceberam que transformações tinham acontecido.
Sentiram que o primeiro cenário refletia uma relação bastante estática e superficial,
enquanto os vários cenários refletiam as mudanças ocorridas durante a terapia breve e
apresentava indícios de uma relação que aceitava diferenças e tolerava conflitos. Os

dois cônjuges disseram que hoje sentem que têm mais coragem de testar a relação e
lidar com possíveis conflitos.
Jorge tinha dificuldade em imaginar que foi ele(s) que fez (fizeram) os cenários,
não lembrava muito bem de ter feito os cenários, parece que foi difícil para ele se
apropriar da sua construção e dos seus sentimentos. Comentou que faria algo parecido,
“tem coisas aqui que eu gosto; o verde, a água.” Podemos entender que Jorge estava
sendo confrontado com os conteúdos do seu próprio inconsciente, e talvez não tivesse
tido tempo suficiente para que pudesse integrar todas as mudanças que tinham ocorrido.
Jorge comentou que as mudanças mais importantes e evidentes que atribuiu ao
processo terapêutico eram, primeiro, sua capacidade de aceitar a adoção, lembrando
que durante as primeiras sessões ele deixou claro que a adoção não havia sido uma
opção viável para ele, e também, sua crescente capacidade de expressar seus próprios
sentimentos, dentro e fora do casamento.
Os cônjuges concluíram que o processo tinha sido importante para eles, sentiamse mais fortalecidos e unidos nas suas decisões e desejos de adotar uma criança, e
também, perceberam que existia mais flexibilidade nos seus diálogos e nas suas
atitudes. Essa mudança era evidente na aceitação de uma criança que não era a criança
idealizada que tinha sido internalizada como a única possibilidade para superar a
questão da infertilidade.

Casal II - Rogério e Cristina

Momento 1 - Reflexão e Comunicação
Nesse primeiro momento tentamos identificar como o casal está lidando com a
questão da infertilidade, a natureza do diálogo que existe, onde esse conflito está
inserido no seu relacionamento e quais dinâmicas e defesas foram desenvolvidas para
abordar ou não essa questão pelos parceiros.
Inicialmente a questão da infertilidade não foi abordada espontaneamente pelo
casal; apenas quando a terapeuta levantou o assunto, o casal conseguiu incluir esse
tema nas sessões. As primeiras quatro sessões foram utilizadas para refletir sobre as
famílias de origem. Por essas reflexões entendemos que os conflitos oriundos das
famílias de origem ocupavam muita energia desse casal e os cônjuges tinham que se
unir contra as invasões familiares que sentiam ameaçar seu relacionamento. Como
conseqüência, percebemos que não havia um espaço acolhedor para discutir o sentido
da não-paternidade e não maternidade, pois as famílias a enxergavam encoberta de
culpa e cobrança.

Portanto, o casal acabou se fechando em si, deixando pouca

oportunidade para um terceiro, um bebê, a ser incluído.

1ª sessão (10/4/06)
A primeira sessão foi utilizada para apresentar a proposta da pesquisa, descrever
o trabalho e os instrumentos que iam ser usados durante as sessões e fechar o contrato
com o casal. O casal chamou a atenção pela diferença. Ele é loiro, alto e magro e tem
pele clara; ela é baixa, bastante miúda, com pele morena. Ambos foram convidados a
falar um pouco sobre eles mesmos e sobre a relação conjugal.
No primeiro contato Cristina contou que ficou sabendo desta pesquisa por uma
psicóloga, que é aluna de ioga dela, e se interessou. Inicialmente seu marido Rogério
não estava querendo participar, porém, depois de algumas conversas, aceitou, e ela
entrou em contato com a pesquisadora.
Contaram que estavam casados havia dez anos, namoraram cinco anos, e se
conheceram no ônibus da faculdade, ela estava no primeiro ano, e ele no terceiro. Os
dois se formaram na área de educação física. Eles se casaram em 1996 e logo depois
foram morar no Japão, onde ficaram por quatro anos, para

melhorar a situação

financeira. No primeiro ano no Japão ele trabalhou como ajudante de pedreiro e ela, na
linha de produção, e mais tarde arrumaram empregos mais sedentários.
Quando voltaram do Japão, compraram uma academia onde trabalharam juntos
por quatro anos. Recentemente tinham decidido vender esse negócio, pois estavam
ficando com muitas dívidas, e naquele momento estavam passando por um período
difícil, pois ele não tinha emprego e ela estava tentando se estabelecer profissionalmente
como professora de ioga.

Ele estava cursando a Unicamp como aluno especial e

pretendia fazer um mestrado na área de educação física, abordando a questão da
insatisfação corporal.

Então, desde o fim do ano anterior, Cristina estava com a

responsabilidade financeira de manter a casa.
Rogério confirmou que, embora inicialmente não estivesse muito disposto a
participar desse projeto de pesquisa, naquele momento estava comprometido.
Foram convidados a falar sobre a questão da infertilidade do casal e Rogério
comentou que os médicos identificaram que ele tem varicocele, uma dilatação varicosa
das veias do cordão espermático, que afeta a contagem de espermatozóides.
A postura do casal era de seriedade e de cautela, não se abriram muito além de
contar os fatos e não abordaram a questão da infertilidade espontaneamente; esperaram
a terapeuta levantar esse assunto.
Eles aceitaram participar desta pesquisa, assinaram o termo de consentimento
para uso de dados e imagens, e foi combinado novo encontro para a semana seguinte.

2ª sessão (19/4/06)
Os dois estavam animados para falar e retomaram alguns assuntos levantados na
sessão anterior, contando em mais detalhe as vivências juntos. Sentimos que os dois
são cautelosos nos atos e nos pensamentos:

Cristina: Demorou três, quatro meses pra gente tomar a iniciativa e
começar a namorar mesmo. Tanto o Rogério como eu, a gente leva a
sério o que a gente faz. Até o namoro a gente pensava muito, assim.
Rogério: Também tem que avaliar muito, né. Infelizmente você
avalia, avalia e acaba, às vezes, tomando a decisão errada. Avaliação
é uma coisa, capacidade de decisão é outra.
Cristina: É, quando você me pediu em namoro, e até o casamento.
(risos)
Rogério: É, então, o casamento também, ela pediu um prazo pra
pensar, eu falei, vamos casar. Ela, olha, me dá aí uns 15 dias pra eu
pensar, pra eu analisar direito, e tal. Protocola lá com meu pai, o
pedido, em duas vias sabe, aquela coisa assim. (risos).

Embora namorando havia cinco anos, Cristina sentia que precisava de tempo
para analisar a proposta de casamento que recebeu.

Logo depois de casar, eles

embarcaram para o Japão; a prioridade da viagem era poupar dinheiro, e durante os
quatro anos eles nunca perderam de vista essa meta.
Rogério: A tônica da nossa viagem era guardar dinheiro, como eu
havia destacado. Nos últimos quatro meses, no último ano que nós
ficamos, ok. Nós já tínhamos a poupança que nós queríamos, ah,
então vamos usar mais alguns meses pra comprar o que nós queremos
pra levar pro Brasil.

Conversaram sobre seus sonhos profissionais:
Cristina: Acho uma coisa super importante da gente ter retornado
também, quando a gente tava lá, a gente nunca vai ser nada além de
um funcionário dentro da empresa.
Rogério: É, essa é a segunda parte do sonho. Nós tínhamos a meta de
conseguir uma casa, alguma coisa e ...
Cristina: Profissionalmente ...
Rogério: Profissionalmente tentar começar a trabalhar na nossa área,
na nossa formação.
Terapeuta: Vocês dois se formaram na área de Educação Física?
Quais foram seus sonhos na área profissional?
Cristina : (risos) ah, ter a academia.
Rogério: É, era ter uma academia, e eu tive até dezembro agora. Eu
achei que eu ia tirar do chão, uma academia e na verdade não
aconteceu assim, eu acabei comprando uma parte de uma sociedade
de uma academia e aí fiquei três anos, aí de repente esse sonho se
esvaziou. Sabe, eu fiquei extremamente infeliz, assim, uma
infelicidade sem igual.
Terapeuta: Infelicidade com o quê?
Rogério: Profissionalmente. Profissionalmente, não me realizei
profissionalmente. Eu achei que aquilo, aprendi muita coisa [...].
Mais aí chegou num ponto que eu me olhei bem no espelho, falei
meu Deus do céu, não é mais isso que eu quero. Hoje o que me
alimenta, o que me deixa assim contente, é essa idéia do mestrado, do
doutorado, é uma idéia de seguir uma vida acadêmica, de partir pra
uma parte mais teórica, tentar me tornar um professor universitário.

Rogério é motivado para a realização profissional, e no momento investe toda
sua energia na área intelectual, pois tem sonhos de levar uma vida acadêmica.
Sentimos que o sonho da academia foi mais dele do que dela. Sentimos que ela tem
mais dificuldade de se posicionar perante ele e, em alguns momentos, tivemos a
impressão de que estava sendo levada pelos sonhos e desejos do marido.
Sentimos que ele é uma pessoa competitiva intelectualmente e ambiciosa;
tivemos a impressão de que os sonhos de poupar dinheiro e adotar uma vida frugal, sem

desperdício e sem distrações enquanto moravam no Japão por vários anos, foram
motivados mais por ele do que por ela. Ficamos com a impressão de que ele sentia que
tinha de se sacrificar muito para conquistar um lugar no mundo, e que ele estava
preparado para fazer esses sacrifícios.
Eles falaram sobre a possibilidade de voltar para o Japão:
Rogério: Olha, eu vou ser sincero pra você, eu voltei pro Brasil por
causa dela. Eu não queria retornar ao Brasil. Eu por mim lá eu teria
me matriculado num curso de inglês pra aperfeiçoar a língua, e tinha
migrado pra um país de língua inglesa, Nova Zelândia, Austrália,
Canadá, e por lá eu tinha ficado. Eu sou uma pessoa extremamente
infeliz com o Brasil, com a situação do Brasil, não me agrada o país,
não me agrada.
Cristina: Mais é por causa da minha mãe, meu avô, tenho meus laços
familiares, eu falei vamos voltar, meu avô já tá velhinho, minha avó
já havia falecido, meu pai já era falecido, eu falei assim, ah, vamos
voltar, é minha mãe, sua mãe, ele também tinha uma avó bem
velhinha, sua avó morreu esse ano, né. Ele disse assim, vou voltar
mais por causa dos familiares, na verdade a vontade do Rogério era ir
pra Austrália, ficar por lá mesmo e não voltar pra cá. Aqui tá bom
também agora, né?

Sentimos que Rogério estava passando por um período difícil, experimentando
uma grande insatisfação com sua vida; um sonho importante tinha desmoronado, tinha
feito um investimento grande para se tornar um proprietário de uma academia e teve
que vender o negócio para não ficar mais endividado. Sua própria identidade masculina,
de provedor e de procriador, estava em jogo. As defesas construídas incluíam a
projeção da insatisfação com a vida numa situação externa, no país que não presta, e
acreditando que se tivesse mais bagagem intelectual iria resolver seus conflitos e ter
mais chances no mundo, então ele acabou supervalorizando o idioma estrangeiro e os
estudos superiores.
Sentimos que Cristina, nesse primeiro momento, estava acompanhando o
marido, ela também tinha investido muito tempo e dinheiro na academia, mas parece
que a perda não a atingiu da mesma maneira, a energia dela estava investida em outras
áreas da sua vida, na família, no casamento, na sua profissão como professora de ioga,
conseqüentemente, não aparentava o mesmo nível de ansiedade e insatisfação de
Rogério.
A respeito da mudança para o Japão, embora a poupança tenha sido um fator
importante para ela, também havia sido motivada por laços familiares; uma das razões
da viagem era encontrar com seus irmãos e sobrinhos que estavam morando lá, e a

volta ao Brasil foi motivada pelo desejo dela de se reencontrar com a família aqui. Ela
demonstrava uma preocupação com a família, sentia uma responsabilidade de ficar
próxima e de cuidar da mãe, que tem problemas de saúde.
Ele volta a falar sobre a venda da academia e comenta que não está trabalhando
desde dezembro:
Rogério: Me dei ao luxo de ficar pelo menos 2, 3 meses parado pra
lamber as feridas, tentar acalmar um pouco, pensar no que eu vou
fazer da minha vida. Então, hoje eu sei que eu não sirvo pra isso, eu
não posso ser um proprietário, aquela coisa de chumbado no chão.
Porque a hora que eu quiser alçar um vôo maior ou mudar
profissionalmente, eu preciso ter essa facilidade, hoje eu sei disso.

Percebemos uma resistência de Rogério em falar dos sentimentos e tocar nos
assuntos mais íntimos.

O foco da conversa girava em torno de conquistas, da

importância da realização profissional e dos sacrifícios necessários para alcançar as
metas estabelecidas. Ele deixou muito claro os seus sonhos e tudo o que estava fazendo
para realizá-los, enquanto ela expressou poucos dos seus desejos, pessoais ou
profissionais.
Eles foram convidados a fazer o genetograma e os dois se dedicaram à tarefa
com muita concentração, cada um trabalhando sozinho, sem interferir no progresso do
outro, (ver anexos I e J). Rogério desenhou seu genetograma com a avó como pessoa
chave do desenho, e o foco foi a natureza das relações que ela manteve com o resto da
família, e que ele mantinha, discriminando claramente a qualidade das relações no lado
materno, porém não tinha informações suficientes sobre o lado paterno para completar o
genetograma.
O seu genetograma se destaca pela quantidade de relações conflituosas ou
distantes, basicamente partindo da avó. A avó havia falecido recentemente, e Rogério
identificou que existia uma relação fusional entre ele e ela, e que a relação entre ele e
sua mãe tinha sido sempre bastante conflituosa, como também, entre ele e seu irmão.
Rogério não identificou a natureza da relação entre ele e Cristina e nem entre ele e seu
pai.
Rogério – meu pai, ele (...) a história é o seguinte: ele engravida
minha mãe, demora um tempo pra casar. Se eu não me engano, eles
casaram depois que eu nasci. Ele desenvolve o vício do alcoolismo.
Por volta dos meus 4 anos de idade a minha mãe se separa do meu
pai e já tem meu irmão com 3 anos de idade. E meu pai vai morar
com os pais dele, com os meus avós paternos. O alcoolismo só
aumenta, ele vai só se perdendo para a vida e ele vem a falecer em

1984, se não me engano. Um tumor cerebral e ele morre na rua, à
noite, na rua, e é quase enterrado como indigente.
Eu lembro do meu pai sempre nos extremos. Ele extremamente
bêbado, numa poltrona no canto da sala, todo sujo, largado lá na casa
dessa minha avó. E o outro extremo dele que eu lembro é ele muito
bem-arrumado, muito bem-vestido, e ele trabalhava em grandes
barcos em Santos, ele era garçom. E eu lembro sempre disso, ele
nem abraçava a gente pra não amassar a roupa dele. Isso é muito
nítido, aquela coisa de abraçar, afastado, isso daí. Então eu lembro
dessas duas coisas. Eu não tenho lembranças de ir ao parque com o
pai, de jogar uma bola, de tomar umas palmadas, de ficar no sofá
assistindo jogo, sabe isso pra mim não existe. E no decurso de tudo
isso, pela própria dificuldade, pela minha mãe não querer se deixar
subjugar pela minha avó, que minha avó é uma pessoa que sempre
gostou de subjugar a família toda, ela acabou indo pra vida, ela teve
que se prostituir pra... pra poder manter, manter eu, meu irmão,
manter o cômodo. Nós morávamos num quarto, num cortiço, lá em
Santos. É uma situação bem degradante, tal. Mas é história, né.
Cristina: Rogério teve todo um histórico pra ser qualquer coisa na
vida. Tudo que ele passou desde a infância até hoje não era pro
Rogério ser a pessoa que ele é. Talvez ia ser um drogadinho qualquer
num bueiro si da rua. E isso eu acho muito interessante. Ele venceu
todas essas barreiras, e ele foi crescendo.

Cristina começar a falar sobre sua família de origem. Ela considerou que, em
geral, as relações entre seus pais e os filhos são próximas. A relação é distante entre um
irmão e o restante dos irmãos, incluindo ela mesma, e as hostilidades foram
identificadas como existindo entre cônjuges na sua geração e também na geração da sua
mãe. Ela identificou que entre ela e Rogério existia uma relação próxima, mas que ele
tinha um “vício”, que ela definiu como a obsessão que ele tem com os livros e os
estudos.
O genetograma provocou bastante discussão entre eles e trouxe à tona a
qualidade das relações e as complicações que existiam nas duas famílias, eles refletiram
sobre a natureza da própria relação conjugal e as relações que cada um mantinha com os
diferentes membros da família.

Através desse instrumento a terapeuta também

conseguiu obter um entendimento mais detalhado sobre o funcionamento de cada
família de origem e também a historia e dinâmica de cada cônjuge no contexto familiar
e interpessoal.

3º sessão (24/4/06)
Chegaram à sessão com a observação de que o exercício de fazer o genetograma
tinha sido importante e produtivo para os dois e estavam querendo explorar mais as

relações que destacaram como sendo mais significativas.

Rogério falou que mal

conhecia seu pai e a família dele, pois seus pais ficaram pouco tempo juntos, e também
não era aceito pela avó materna. O casal falou dessa avó materna, que tinha uma
presença muito forte na vida do Rogério.

Rogério: A grande referência que eu tenho dentro da família é ela,
né. Sempre foi ela. E ela acabava tendo relacionamento hostil com a
grande maioria da família. Ela ficava subjugando a gente, subjugando
o tempo todo.
Terapeuta: Você sentia isso com você?
Rogério: Sim, eu sentia também, e isso acabou quando eu casei e saí
da casa, que aí dei um corte mesmo. A minha mãe teve um
relacionamento extremamente conflituoso com ela, era horrível o
relacionamento delas. Tanto é que a minha mãe tá em tratamento
hoje, tá num quadro depressivo assim horrível. Eu, desde pequeno,
eu já tive que aprender a resolver certas demandas. Ela, minha mãe,
sempre foi uma pessoa muito hostil pra mim. Ela preferia a guerra do
que sentar e conversar. Ela sempre tentava ganhar tudo no grito,
comigo ela foi assim. Então é complicado.

Cristina comenta que a avó e a mãe dele tentaram interferir na vida deles e sentia
a necessidade de preservar seu relacionamento conjugal das interferências familiares.

Cristina: Várias vezes elas tentaram mexer no nosso relacionamento.
(risos). Então quando elas começavam a tentar interferir, o Rogério
bloqueava isso na hora.
Rogério: Uma das regras básicas da nossa vida conjugal sempre foi
essa. Não é óbvio? Você vem até aqui (fazendo uma barreira com
suas mãos), os pais, as mães, os irmãos, os cunhados, tem um limite
estabelecido. A partir dali é nós dois que temos que resolver agora os
nossos problemas.
Terapeuta: Eu sinto que vocês dois têm um rancor contra a mãe
dele, e essa necessidade de colocar limites foi uma coisa que vocês
estabeleceram juntos?
Rogério: Foi sim, acredito que sim, nós sentamos e...
Cristina: Conversamos.
Rogério: A gente percebeu essa necessidade de evitar essas aberturas
pra minha mãe, pra minha avó, mesmo para a mãe dela também. A
mãe dela é uma ótima pessoa, mas, por ela ser extremamente
religiosa, e ligada àqueles dogmas religiosos, ela às vezes atropela,
passa por cima das crenças ou das atitudes que nós temos. Então, a
gente também aprendeu a lidar com essa situação de manter uma
fronteira.

Voltam a falar sobre a mãe de Rogério:
Cristina: Ela chegou a pedir para Rogério que eu não ficasse perto
dela.

Rogério: Minha mãe fala em agressão contra Cristina, ela falou que
tinha vontade de bater nela, de dar uns tapas nela.
Cristina: Aí, nós chegamos à conclusão que era melhor eu me afastar.

Percebemos que os dois cônjuges sentiam necessidade de proteger o próprio
casamento das interferências maternas, que foram vistas como destrutivas e
ameaçadoras. Para preservar o casamento, os dois tinham que estabelecer limites muito
claros para que a mãe e a avó dele não invadissem a relação. Contudo, mesmo sendo
conscientes dessa necessidade, sentimos a presença perturbadora dessa avó e da mãe
nesse casamento.
Ele fala da visão do lugar da mulher dentro da cultura de uma família do sertão,
ou seja, da família de origem dele:

Rogério: A mulher vale menos do que uma cabra que você tem lá no
terreiro. É só pra parir os filhos mesmo e mais nada. E eu percebi
que a minha avó sempre deu uma valorização muito grande para os
elementos masculinos da família. Então, os homens da família tinham
valor gigantesco, as mulheres não. A minha avó foi criada dentro
dessa cultura de que homem tem valor e a mulher é um objeto, como
é um fogão à lenha, que tá lá na cozinha, como é aquela geladeira.
Mas, minha avó, eu digo que não era a matriarca da família (risos),
ela era a patriarca da família, sempre exerceu um poder gigantesco na
família.

Cristina não respondeu a essa afirmação do marido. No entanto, podemos
avaliar a imagem feminina que ele carrega dentro de si e também os impactos que essa
imagem e as experiências que teve do feminino e da mulher têm no seu casamento e os
efeitos das projeções dessas imagens da anima na própria esposa.
Considerando que a proposta desta pesquisa é investigar a questão da
infertilidade dentro da relação conjugal, não pudemos explorar mais detalhadamente
essas relações mãe – filho e avó – neto, e o que entendemos como sendo um complexo
materno negativo. Sentimos que esse aspecto, que foi identificado durante esta pesquisa,
necessitaria de uma abordagem terapêutica individual e mais profunda, mas,
obviamente, tinha implicações profundas para a relação conjugal entre Rogério e
Cristina.
Podemos entender, como Cristina tinha identificado, que Rogério tem uma
“compulsão para os livros e os estudos”, ele escolheu um mecanismo de defesa, a
intelectualização, para pôr mais ordem na sua vida, numa tentativa de controlar sua
ansiedade e seu desamparo. Kast (1997) descreve que a maioria dos homens com um

complexo materno originalmente negativo “se refugia no mundo da produção, do
desempenho [...], no qual eles se fazem exigências, às vezes altas exigências, [e assim]
eles conseguem manipular mais facilmente essa marca do complexo, por mais
complicada que ela possa ser.” (KAST, 1997, p.167).
Cristina conta um pouco sobre sua família:
Cristina: Minha família é mais calma nos relacionamentos, fora
umas separações, que na família da minha mãe, ela é vista com maus
olhos. Minha irmã do meio se separou, no relacionamento com o
marido, sempre foi desde a época de namoro, muito hostil, eles
sempre brigavam muito, mesmo assim casaram.
Tem outro
casamento do meu irmão do meio, que também não deu certo porque
ele namorou quatro meses a moça e casou. O meu irmão mais velho,
ele casou, mas também ela nunca se deu bem com nenhum dos
familiares. E minha irmã mais nova, apesar dela ter casado há pouco
tempo, ela tem uma hostilidade muito grande com o namorado.
Mesmo depois de casada ela quer mandar nele, brigam, xingam.
Rogério: Cristina, eu acho que ela se mete demais na vida de todo
mundo.
Cristina: De paixão, de amor.
Rogério: Sabe, as próprias irmãs também dão essa certa abertura.
Ela é uma pessoa que, no intuito de ajudar todo mundo, ela acaba se
metendo às vezes aonde ela não deve, em assuntos que ela deveria
deixar o casal se virar. Só que o inferno tá cheio de pessoas com
boas intenções. Então, eu percebo isso daí, essa...
Cristina: Hostilidade?
Rogério: Essa hostilidade. Às vezes eu acho que ela não sabe a hora
de parar e falar assim, não, isso daí eles vão se virar.

Sentimos que as dificuldades que Rogério tem em relação a sua família de
origem acabam sendo projetadas na família de Cristina, com ele acreditando que o
casal tem que se isolar e se proteger de qualquer interferência familiar. Enquanto
Cristina considera que as brigas e os

mal-entendidos não têm lugar dentro do

casamento, ela se sente afrontada com o fato de sua irmã mais nova querer ‘mandar no
marido’. Podemos entender que, para Cristina, a harmonia no casamento tem que
existir a qualquer custo, mesmo que isto signifique sacrificar seus próprios sentimentos
e desejos.
Cristina abordou a religião dentro da sua família e ressaltou como a
religiosidade da mãe criava conflitos, pois ela sempre quis impor suas crenças aos
filhos.
Cristina: Toda vez que eu encontrava com ela a gente discutia por
causa da religião, não por qualquer outra coisa, era sempre por
religião. Então, eu falei pra ela, ou a senhora aceita que eu sou assim
ou eu paro de vir aqui. Aí, nesse momento ela parou. Até teve uma
época que a comunidade católica no bairro estava...

Rogério: Tava rezando.
Cristina: Tava rezando, fazendo orações pra que eu engravidasse
(risos).
Rogério: Nós somos conhecidos por muitas pessoas no bairro, então,
encontrava com alguém, e falou, oi tudo bem? Eu tô rezando por
você, uai, rezando por mim! Obrigada! Aí, um outro, oi, tudo bem?
Olha você ta lá na oração em casa. Eu falei, o que será, né, Cristina?
Coisa da sua mãe.
Cristina: Minha mãe fez uma corrente.
Rogério: Pôs o nome da gente pra engravidar.
Terapeuta: Como vocês se sentiram?
Cristina: Eu senti a minha intimidade meio que exposta ao público.
Rogério: Eu me senti nu numa vitrine, eu me senti dentro de uma
caixa de vidro, no meio de uma praça, totalmente pelado.
Cristina: Ela acha que ela tá ajudando. Então da forma que ela vê,
nós estamos fugindo de Deus e, às vezes, nós não temos um bebê
porque é ...
Rogério: É um castigo do divino. Quando a gente diz pra ela que nós
fazíamos controle com anticoncepcionais [...] ah, hã, por isso que
vocês não engravidam agora, é um castigo de Deus porque vocês
evitaram ter filho. Deus está castigando vocês.

Em nenhum momento durante esse encontro o casal levantou, espontaneamente,
o assunto da infertilidade e as dificuldades que enfrentaram para tentar engravidar,
mesmo sabendo que este era o foco da pesquisa.
Sentimos que nenhum dos dois cônjuges tem uma estrutura familiar acolhedora
para lidar com a questão da infertilidade. Percebemos que os dois estão desamparados,
e as interferências externas são experienciadas como ameaças. Ao mesmo tempo, eles
não estão conseguindo trazer essa questão para o próprio relacionamento, o assunto não
é apresentado por eles como algo a ser elaborado junto, pelos cônjuges, pois a energia
está sendo direcionada para construir defesas contra as invasões familiares, e
conseqüentemente, eles não estão conseguindo oferecer apoio, um ao outro, e se abrir
para os possíveis conflitos e o sofrimento que essa questão traz.
4a. sessão (10/5/06)
A sessão começou com eles sendo convidados a trabalhar na caixa de areia e
criaram o seguinte cenário:

Cenário I
Descrição do cenário
No canto esquerdo inferior há uma caveira e na sua frente, um vaso de flores;
no canto superior esquerdo há um obelisco; no canto direito superior há uma mulher
segurando um bebê; no canto inferior direito há uma figura feminina grande, segurando
comida, e em frente a ela, uma santa. Na borda superior há um mago segurando uma
vara e na borda inferior há um cavalheiro segurando um escudo e uma espada.
No canto esquerdo superior há uma casa nas rochas, um casal se beijando, um
cão, um coração, uma mesa com uma pizza e duas cadeiras, uma roda de dança, um
golfinho e quatro palmeiras. Ao lado da roda de dança há uma bola de vidro e ao redor
dela, um rosário com um crucifixo. No lado esquerdo inferior há um ninho com três
passarinhos, um cristal, uma pedra azul e um elefante.
No centro inferior há uma balança e na sua frente há um homem velho. No
centro superior há uma ponte. No lado direito superior há um baú, uma casinha
japonesa, uma sereia e um dragão verde e na lateral direita há um casal velho sentado,
ao seu lado esquerdo há uma senhora velha (a madrasta da Cinderela).

Detalhe do cenário, o canto inferior direito:

Eles escolheram a areia molhada e, em silêncio, ficaram olhando as miniaturas
por alguns minutos antes de começar a construir o cenário na caixa. Cristina pegou
várias miniaturas das prateleiras antes de começar a colocar as peças escolhidas na
areia. Ele também ficou com várias miniaturas em suas mãos e, elevando a areia nos
quatro cantos da caixa, enfiava uma peça em cada uma dessas elevações.
Num espaço compartilhado eles trabalharam sem se comunicar entre si. A sala
ficou repleta de silêncio e introspecção do casal, e da sensação de que cada cônjuge
estava respeitando o espaço e o tempo do outro. Depois de aproximadamente quarenta
minutos terminaram o cenário e, apreciando-o, começaram a falar.

Cristina: Eu representei nossa vida aqui, o que eu espero para
amanhã, ficar velho juntos, (apontando o casal velho) e aqui é nosso
amor (apontando o coração).
Rogério: O que representa essa balança?
Cristina: O passado, o que passou, passou.

Rogério: Coloquei os quatro pontos cardeais, o princípio masculino
(apontando o obelisco), o princípio feminino, a nossa senhora, a
Grande Mãe, que me relaciona à minha avó e minha mãe. Coloquei
os pólos da vida - a morte (uma caveira) e a mãe com bebê. Aqui (o
mago) temos a sabedoria e aí (um cavalheiro), a virilidade e a
coragem, o guerreiro vai para a guerra sabendo que talvez não volte.

Rogério continua:
Rogério: Não gostei que você escondeu minha caveira com essas
flores, você tem problema com a morte. Também não gostei do
crucifixo.
Cristina: Coloquei a cruz para simbolizar o Deus, é difícil pensar
em algo como símbolo.
Rogério: Acho que não é. (ele pega uma bola de vidro e coloca no
meio do rosário). Acho que isto é mais representativo do Deus, não é
um sujeito pregado numa cruz. E essas pedras? São enfeites?
Cristina: Não, representam minha profissão.
Rogério: E o cofre?
Cristina: As minhas necessidades profissionais, minha procura de ser
mais estável e me encontrar profissionalmente.

Há a ponte no meio da caixa, mas não está atravessando um fluxo de água e não
há ninguém cruzando-a.

Olhando o cenário podemos imaginar que a ponte está

tentando ligar os dois lados da caixa; no lado esquerdo temos o cotidiano; um casal se
beijando, uma mesa para duas pessoas, uma casa pequena na rocha; temos a fé e a
esperança (o ninho com filhote e a roda de dança), mas também há uma ameaça (a
caveira) e o princípio masculino elevado e olhando/controlando esse lado (o obelisco).
As figuras masculinas estão alinhadas com a ponte, o mago, o velho e o guerreiro, será
que essas figuras têm que ser enfrentadas e ultrapassadas para se chegar ao outro lado
da caixa, onde temos ‘o princípio feminino’ e talvez o possível futuro? Aqui, porém,
temos um casal feito de uma sereia e um dragão, que dificilmente conseguiriam se
relacionar amorosamente e procriar. Atrás deles há um velho casal sentado, o baú
fechado e a mãe segurando o bebê, talvez representando as esperanças. As figuras
femininas incluem a Grande Mãe, a nossa senhora e a Mãe terrível, a madrasta da
Cinderela.
Temos as polaridades masculina e feminina, que precisam ser reunificadas para
ter um ser completo, e isto se daria através de Eros, porém, olhando esse cenário temos
a sensação de que falta Eros, falta a conexão entre as partes cindidas.
O cenário pode ser entendido como ilustrando alguns conflitos profundos de
Rogério que têm impacto na sua relação conjugal, enquanto Cristina está tentando
manter uma estabilidade na relação e, ao mesmo tempo, questionando-se sobre a vida
que ela construiu até hoje.

Momento 2 - Conflito e Caos
Nesse segundo momento procuramos identificar mudanças nas comunicações
entre os parceiros no sentido de maior confiança em expressar seus sentimentos,
conflitos e desejos, e a capacidade de escutar e elaborar juntos a questão da
infertilidade. Também procuramos identificar evidências, nas falas e nos cenários feitos
no Sandplay, de mudanças nas defesas construídas contra a vulnerabilidade na relação
conjugal.
Durante esse segundo momento, que começou a partir da quinta sessão, a
energia psíquica investida nas famílias de origem diminuiu e começou a ser dirigida
para a dinâmica do casal. O casal continuou a sentir a necessidade de proteger seu
casamento, mas alguns conflitos começaram a ficar mais evidentes, no plano individual
e conjugal, porém, sentimos que os dois cônjuges tinham receio de elaborar as suas
dificuldades com maior profundidade. Nesse segundo momento o casal explorou a
caracterização da sua relação e as concepções que cada um tinha de homem e mulher, e
percebemos que essas concepções limitavam significativamente o diálogo entre os
cônjuges.
5a. sessão (17/5/06)
Cristina chegou à sessão triste, contou que sua sobrinha de dois anos estava
voltando para o Japão, e a separação estava sendo difícil para Cristina.

Cristina: E a mesma coisa aconteceu com minha outra sobrinha,
quando ela ficou acho que uns oito meses aqui no Brasil, e depois ela
foi embora, mais de dois anos que a gente não a vê também. Então só
perdas, tem que trabalhar com sacrifício. É triste, é triste, às vezes eu
penso nisso dá “até desespero” porque, é, apesar que eu tenho agora o
Rogério, acho que a minha família que é o Rogério, então a gente
tenta sobreviver assim, eu tenho ele, não tenho filhos mais eu tenho
ele, tenho a minha mãe, tenho os sobrinhos, [...] cada um tem sua
família, cada um tem seus filhos, cada um tem que sobreviver nesse
mundo, infelizmente não dá pra ser no Brasil, então tem que ser onde
eles estão (voz de choro), mas é triste, mesmo assim é triste.
Rogério: Não vai chorar agora, né? Que essa semana vai ser triste, a
menina ir embora domingo, Ave Maria! O que vai chorar, né! Tá se
preparando já?
Cristina: Já tô chorando já.
Rogério: Já. Tá bom, mas é assim mesmo.
Terapeuta: Tá sendo difícil pra você?
Cristina: Pior que tá.

Rogério: Tá, mas é o curso natural das coisas, parece que é assim, em
relação à família dela. O Japão é como os Estados Unidos, é uma
grande classe média, né, acho que bem melhor que os Estados
Unidos, porque lá 97% da renda, a renda é distribuída em 97% da
população, só 3% é considerado rico. Então, é muito bom que existe
lá, então nunca é ruim lá.
Terapeuta: Sinto que você está analisando mais o lado econômico,
acho que a Cristina está valorizando o lado afetivo.

Percebemos que a questão da não-maternidade e paternidade está sendo
abordada de uma maneira muito defensiva. Cristina fica envolvida com os sobrinhos,
talvez para preencher um vazio grande que sente por não realizar o seu desejo de se
tornar mãe, e, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com as separações, pois os sobrinhos
não fazem raízes no Brasil, eles voltam para o Japão, e essa situação se torna, para
Cristina, quase uma separação do próprio filho. As coisas ficam ‘claras na cabeça dela’,
mas no coração, não. Enquanto Rogério, em vez de compreender a dor e o sofrimento
da esposa, faz um discurso intelectual dos benefícios econômicos de morar no Japão,
que, sentimos, estava muito longe do que Cristina precisava ouvir naquele momento.
Sentimos que os dois tratavam a dor da não gravidez muito defensivamente, parece que
não havia muito espaço no casamento para expor seus sentimentos profundos e passar
pelo o luto da não maternidade e paternidade, pois a tendência era negar e evitar
expressar os sentimentos.
Rogério expressou suas preocupações com as dívidas que tinha e suas fantasias
para resolver esse problema que o consumia:

Rogério: É, eu tenho dívida pra pagar, eu tenho dívidas que eu fiz,
dívidas pra manter meu negócio até a hora que eu pude vendê-lo, e
essas dívidas me tiram o sono, né. Por um lado, também
profissionalmente eu tô parado, então eu sempre penso nessa questão
do Japão.
Terapeuta: Como uma solução pros seus problemas financeiros?
Rogério: Como uma solução, eu sempre penso, ah, eu vou, fico um
ano lá, seis meses, um ano, na casa de algum cunhado, rachando
despesa, trabalhando que nem um louco, viro as noites trabalhando,
faço qualquer coisa lá e levanto uma poupança e pago as minhas
dívidas, acerto um pouco a questão financeira.
Cristina: Mas nós temos um lado também que é assim, é, meu
dinheiro não é só meu dinheiro, o que eu ganho não é meu, é meu e
do Rogério, desde que a gente namora, desde a época que nós nos
conhecemos, a gente sempre rachou tudo, é, depois que nós casamos
a conta sempre foi conjunta.
Rogério: É, é um único orçamento, a gente tem um controle
unificado e todas as entradas são entradas, não é, ah, eu ganhei mil
você ganhou dois mil, então vamos dividir, não tem essa.
Terapeuta: O que você acha dessa possibilidade de ir para o Japão?

Cristina: Ah, eu converso com o Rogério, se ele for eu vou também,
independente do que eu tenho ou não aqui, nós vamos, porque de
repente, chega lá eu posso ser professora lá, então o Rogério me
conhece, se ele for eu vou também, não tem problema (risos), porque
o que eu tenho eu vou levar comigo, o conhecimento que eu tenho eu
vou continuar tendo, então, quando eu voltar, eu começo de novo, se
retornasse pro Brasil nesse caso, em vez do Japão ele quer ir pra
Austrália, quer experimentar outros países, por que não, a gente não
tem filhos, é, por enquanto, a casa é nossa mesmo, vai ficar aí, então
não é uma perda, eu acho que vai tá aumentando algo mais em nossas
vidas.

Nesse diálogo sentimos que, embora eles afirmassem existir

igualdade

financeira, não havia igualdade no sentido mais profundo na relação, em que cada
cônjuge espelha o outro e se sente espelhado. Rogério parecia ter muito mais poder em
termos das decisões feitas para o casal do que Cristina, que não manifestava suas
preferências ou desejos.
Foram convidados a fazer um cenário na areia e Cristina escolheu a areia seca.
Fizeram o seguinte cenário:

Cenário II

Descrição do cenário
No canto esquerdo inferior há uma águia, uma mulher com uma cesta, um bebê
no berço, um bolo de chocolate e um esqueleto. No canto esquerdo superior há uma
coruja de vidro. No centro esquerdo há quatro itens que formam um círculo: um Buda,
o deus hindu, Ganesha, Santa Maria e um par de sapos abraçados. Na borda inferior há
um barco, uma foca, um peixe e um jipe. No centro da caixa há um cavaleiro vermelho
segurando uma espada. No centro superior há uma senhora de biquíni sentada e, atrás
dela, há um dinossauro e um casal jovem.
No centro direito superior há outro cavaleiro preto segurando um arco e uma
flecha, olhando para um espelho em formato de sol. No direito inferior, há um vaso de
cerâmica tampado, uma cobra de vidro enrolada e um gato grande e colorido. No centro
direito há uma cobra embaixo da areia, apenas com a cabeça e partes do corpo expostas.
Eles abordaram as miniaturas e a caixa na mesma maneira que na última sessão,
ambos atentos e sem conversar. Cristina passou a mão na areia para deixá-la lisa, e os
dois ficaram olhando as miniaturas um tempinho antes de escolher algumas. Levaram
aproximadamente trinta minutos para terminar, Rogério passou bastante tempo cobrindo
com areia uma parte do corpo de uma cobra que tinha pegado e depois colocou um
guerreiro vermelho com uma espada na mão abordando a cobra, sem fazer nenhum
comentário. Ele acabou antes de Cristina, sentou-se e olhou o cenário, esperando-a
concluir. Ao terminar, Cristina fez o seguinte comentário:

Cristina: Coloquei esse casal (apontando o casal jovem) para
representar nós, e esse dinossauro atrás dessa mulher, como
representando minha sogra, pois sinto ela assim na minha vida.

Um bebê aparece nesse cenário, meio abandonado, na sua frente Cristina tinha
colocado um bolo de chocolate, e comentou: “os doces são proibidos para mim, tenho
que me controlar” (lembrando que ela é muito magra). Será que ela tem que controlar
esse desejo de ter um bebê ou até sente que não tenha direito a esse desejo?
Ao olhar o cenário, Rogério faz o seguinte comentário:

Rogério: A cobra representa como eu sinto sobre mim mesmo, uma
parte enterrada, enquanto o guerreiro preto está aqui procurando um
equilíbrio. E o barco e o jipe são coisas que gostaria de ter.

Nesse cenário um gato grande e colorido, uma cobra de vidro e um caldeirão
fechado ocupavam o mesmo espaço da Grande Mãe do cenário anterior. É interessante
observar que Birkhauser-Oeri (1988) identifica que o lado escuro da Grande Mãe se
expressa nos contos de fadas não apenas nos seus poderes mágicos, mas também no fato
de que ela pode se transformar em um gato ou uma coruja; aqui, nesse cenário, temos
ambos, gato e coruja.
Mais uma vez, é um cenário que provoca a impressão de falta de harmonia e
conexão, e, ao mesmo tempo, gera a sensação de que existem alguns conflitos
subjacentes, muito perturbadores. O guerreiro que está atirando na sua própria imagem
refletida no espelho e um guerreiro matando a cobra passam a sensação de
autodestruição e sofrimento. Enquanto o dinossauro atrás da senhora evoca a impressão
de uma sombra poderosa e mal integrada que domina a mulher.
Observamos que nesse cenário apareceu o vaso de cerâmica tampado,
lembrando que no cenário anterior também havia o baú fechado. Como Amatruda &
Simpson (1997) apontam, vasos podem indicar a capacidade de conter e agüentar o
processo de transformação. O processo de transformação libera muita energia e, assim,
requer um vaso forte. As autoras dão exemplos de vasos que incluem garrafas, cestas,
tigela de cerâmica, fornos, casas, panelas de cozinha, caixas, corações e baús de tesouro.
O vaso acompanhou esse processo durante várias sessões, e podemos interpretar que ele
simboliza o desenvolvimento e a transformação experimentados, individualmente e
junto, pelo casal.
6a. sessão (24/5/06)
Começaram a sessão falando da ansiedade de Rogério e suas preocupações
profissionais.
Rogério: É, hoje minha vida gira em torno disso, na verdade, né. Eu
daria até um significado maior ao caminho profissional do que qualquer
outra coisa, até mesmo de repente ter um filho. Apesar que eu sei que
isso pode ser paralelo, você não precisa parar uma coisa pra ter a outra.
Mas hoje eu percebo muito isso daí. Por eu querer profissionalmente
estar em locais que eu ainda não posso estar, fazer coisas que eu ainda
não tenho treinamento pra fazer ou conhecimento, seguir a carreira
acadêmica mesmo. Pra quê? Pra eu poder ter essa opção de participar
de congressos, estar aonde o pensamento borbulha, onde a coisa surge.
Os congressos, as feiras científicas, as universidades. Eu quero estar no
meio disso.
Terapeuta: Você acha que um filho atrapalharia esse processo?
Rogério: Não, acredito que não...

Terapeuta: Você colocou...
Rogério: É, eu coloquei assim, numa escala de valores, se hoje eu
tivesse uma régua, eu tivesse que marcar uma escala de valores,
provavelmente eu marcaria que a importância maior tá relacionada a
isso, à realização desse sonho profissional. E um filho viria numa
escala menor disso. Hoje, eu falando isso hoje.
Cristina: Isso é tão assim na vida dele que agora com os projetos, tem
dia que eu tenho que virar de domingo pra ele e falar “olha, nós vamos
sair”. Porque senão ele fica o tempo inteiro no computador, só voltado
pra aquilo. Tenho que puxar ele, fazer ele voltar pro mundo.
Terapeuta: E como é isso pra você?
Cristina: Ah, eu acho que é o momento que ele tá passando. Só que eu
acho que o Rogério não administra muito bem os momentos. Então
quando era a academia, ele ficava por causa da academia, agora com o
mestrado é por causa do mestrado. Então, ele não consegue assim
deixar isso de lado um pouquinho pra poder partir de outra coisa, né.
Então se você não chama atenção, se você não tá ali de vez em quando
“vamos sair, vamos conversar, senta comigo aqui”, ele fica ali. Tem
que puxar ele pro mundo, sai lá do profissional e vem pro mundo
emocional, pra essa parte de socialização. Isso é um pouquinho ruim
sim no nosso relacionamento, essa ansiedade dele. Daí ele se volta
muito para o que ele tem que fazer e deixa o resto de lado.
Terapeuta: Você tem que puxar ele pra relação?
Cristina: Tem, tem...
Terapeuta: O que você sente com essa colocação do Rogério sobre o
filho?
Cristina: Eu acho que é a mesma colocação que eu faço. Igual ele tá
com esse problema, se de repente por causa desse problema a gente não
puder ter filho, então vamos cuidar do problema dele pra depois lá no
futuro a gente vir a ter um filho, adotar um filho ou tentar uma
inseminação.
Terapeuta: Vocês conversam sobre essa possibilidade?
Cristina: De adotar? É, a gente até conversou uma vez, né Rogério?
Mas pra isso a gente teria que ter todo esse trabalho que é feito antes
da adoção, passar por psicólogos pra... todo esse esquema que tem que
ser feito antes, pra ver se realmente a gente teria base pra fazer uma
adoção.
Rogério: Eu não sei se eu tenho estrutura pra isso.
Cristina: Você adotar, você pegar uma criança que não é sua acho que
é importante você trabalhar muito bem isso pra que no futuro você não
seja um meio-pai. Então acho que isso tem que trabalhar muito. O
Rogério já falou pra mim “ah, tem que trabalhar”. Acho que no meu
caso tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas a gente não sabe
ainda, né, depois desse exame que a gente vai começar a pensar no que
a gente vai fazer. Depois ele também vai tá mestrando.
Terapeuta: Você falou que você não tem estrutura?
Rogério: Acho que eu não tenho desprendimento necessário pra cuidar
do filho de outra pessoa, fazer com que aquela criança seja meu filho.
Cristina: Eu acho que mesmo hoje não seria um bom momento pra
gente tá pensando numa adoção, porque uma adoção é um processo
muito demorado. E é idas e vindas afora, você passa por um monte de
entrevistas, e nesse momento eu acho que o Rogério não teria tempo
suficiente pra tá fazendo tudo isso também. Tem que fazer todo o
trabalho de estruturação e a parte jurídica.
Terapeuta: E você, Cristina?

Cristina: Eu acho que eu também não, hoje, não. Eu acho que a gente
teria que estar juntos o tempo inteiro. A partir do momento que nós
resolvermos adotar, tem que ser de comum acordo e os dois o tempo
inteiro estar envolvidos nessa situação. Por que senão fica uma coisa
assim: eu fui, eu resolvi o que eu queria. Acho que tem que partir dos
dois, os dois ao mesmo tempo estarem lutando por isso. Acho que a
adoção está meio distante. Seria mais fácil uma inseminação talvez, né,
Rogério?
Terapeuta: Vocês pensaram nessa alternativa?
Cristina: Financeiramente eu acho muito caro, é uma coisa que pode
não dar certo, você despender um valor altíssimo e de repente não ter.
Daqui a pouco eu tenho 40 anos. Não que 40 anos já você tá velha, mas
a gente já sabe que os movimentos, tudo mais já tá mais complicado,
né. Mesmo o processo de parto de uma mulher mais velha é
complicado.
Terapeuta: Você tá preocupada com isso, com a idade?
Cristina: Não. É que, por exemplo, todo mundo fala que as
probabilidades de você ter um bebê com uma determinada...
Rogério: Uma anomalia.
Cristina: Anomalia depois dos 40 é maior do que antes. Então isso me
preocupa realmente. É... ter um bebê doente, ou não poder ter um parto
tranqüilo, ou não ser uma mãe calma porque a criança tem uma
determinada doença, não saber lidar com isso. Então se você pode
evitar isso, né, seria melhor. Mas a gente vai esperar todo esse processo
do Rogério se resolver mesmo, né. Só quando ele tiver ou mestrando ou
não mestrando, pra gente poder voltar a analisar a situação do bebê.
Mas a verdade é que a gente tá deixando de lado mesmo o bebê. Não é
uma coisa assim que a gente fala todo dia, né, Rogério? A gente tentou
durante dois anos aí e não aconteceu. Então eu menstruava, chegava pra
ele triste e falava assim “você não vai ser papai”. É uma coisa meio
frustrante cada vez que a menstruação chegava.

Sentimos que essa discussão marcou um momento importante no processo de
terapia breve. A prioridade do desenvolvimento profissional na vida de Rogério foi
posta claramente. Cristina, por um lado, aceitou-a como “o momento que ele estava
passando”, mas, ao mesmo tempo, identificou que ele mergulhava na vida profissional
ou intelectual e ela tinha que chamá-lo para o relacionamento, para a vida emocional e o
envolvimento na vida conjugal.

Para ela isto era “um pouquinho ruim no nosso

relacionamento”. Sentimos que Cristina cedia com muita facilidade ao marido, pondo
as demandas dele sobre as dela, e priorizava o bem-estar dele sobre qualquer outra
coisa.
Em alguns momentos tivemos dificuldade de ‘sentir’ quem era Cristina, o que
ela realmente queria, quais eram os sonhos e desejos dela; parecia que a vida dela girava
em torno do marido e dos problemas e desejos dele. A palavra dele tinha muito poder
na vida dela, e parecia que ela aceitava as decisões tomadas por ele como sendo
decisões dela, demonstrava dificuldade em discriminar e elaborar as próprias

necessidades e expressá-las, parecia encobrir suas próprias demandas na relação para
evitar que surgissem conflitos conjugais.
Durante essa conversa a questão da infertilidade foi abordada e a possibilidade
de adoção foi levantada, mas com muita ambigüidade, era vista como uma decisão que
tinha que ser “trabalhada” e não com uma opção viável. Também os medos e as
fantasias de ter um filho com uma anomalia, em decorrência da idade de Cristina,
foram colocados, o que sentimos como um discurso defensivo da parte dela.
Rogério começou a contar a história da sua infância e a negligência que ele e seu
irmão sofreram. Relatou uma história de abuso que sofreu e que nunca tinha contado a
ninguém, nem a Cristina.

Rogério – Mas eu acho assim que até pela questão que a gente tá
abordando, em respeito ao trabalho que é o seu trabalho. Eu acho que
é um dado importante na hora de você estar trabalhando essa análise.
Eu penso assim. Por isso que eu tô colocando, então eu tô colocando
a coisa assim pra... pra não ficar meias palavras, né. Pra amanhã ou
depois, eu não sair daqui achando que eu deveria ter dito e não disse,
e pra minimizar, diminuir o risco de você chegar a uma conclusão de
algo que nem foi dito. Tá bom? A gente pode parar por hoje? Tá? Eu
prefiro.

Consideramos que o processo de enterrar uma parte da cobra no cenário anterior
tinha ajudado Rogério a liberar um fluxo de energia psíquica para que pudesse se abrir e
compartilhar essa experiência traumática da sua infância. Era importante, porém, para
ele, dizer que sentia que estava compartilhando essa experiência para o beneficio da
pesquisa e não querer considerar que essa experiência poderia, ainda hoje, ter
implicações em suas dificuldades de participar “do mundo emocional”.
7a. Sessão (31/5/06)
Relataram que os exames feitos por Rogério não constataram nenhum indício de
câncer, e ficaram aliviados com os resultados. Com isso, Cristina parece ter sentido que
ainda existia uma possibilidade de engravidar.
Cristina: O resultado do Rogério veio, não deu nada não, se
resolveu.
Terapeuta: Como ficou?
Rogério: É, eu abri as minhas reservas até normalizarem, as alfaproteínas estão dentro dos valores de referência, que era uma suspeita
que não se concretizou. Mas, de qualquer forma, tem que passar pela
cirurgia, mas o indício cancerígeno não tem.

Cristina: A gente estava muito preocupado com a operação, esse
tratamento, de repente muita coisa ia mudar, agora, acho que até a
possibilidade de ter filhos....
Terapeuta: Aumenta?
Cristina: Aumenta. O médico falou pra ele que depois da cirurgia
poderia acontecer, estamos mais tranqüilos, acho que mais por saber
que ele está bem, não por causa do filho, mas o fato de saber que o
Rogério está bem, de saúde, não tem nenhum problema degenerativo,
nada que possa piorar com o tempo.

Foram convidados a fazer um cenário na areia, Cristina escolheu a areia seca e
fizeram o seguinte cenario:

Cenário III
Descrição do cenário
No canto esquerdo inferior há bastante verde e árvores; no meio há um
dinossauro e uma bola/ovo colorido. Em frente das árvores há uma ponte, cada lado da
ponte tem três vasos de flores; há uma coruja pequena sentada na ponte. Na lateral
esquerda e na borda inferior há cercas abertas e, atravessando a caixa da lateral esquerda
para a borda inferior, há vinte cinco sementes que passam em frente à ponte. Em frente

à ponte há um espelho redondo e um sapo com filhote sentado em cima. Na borda
inferior há um casal de sapos e um sapo deitado.
No canto esquerdo superior há um cavalheiro montando num cavalo e, em
frente a ele há uma espada caída, enfiada na areia. Na borda superior há um casal de
pano, na frente dele há um casal se beijando, um monstro verde e um bebê. No canto
direito superior há dois pandas dentro de uma caixa de vidro, no direito superior há uma
casa, um Buda e um carro azul e, em frente ao Buda, há um monstro amarelo. No canto
direito inferior há um bebê no berço e na frente dele há um velho de barba, olhando para
o centro da caixa.
Cristina: Acabei entrando um pouquinho na atmosfera do Rogério,
eu sinto que a nossa relação aos poucos está ficando cada vez mais
cristalina, como um lago, a gente vai ficando cada vez mais unido
dentro dessa nossa união, às vezes, não é de forma fácil, às vezes tem
as suas discussões, mas, com o tempo um vai confiando mais no
outro e ela vai ficando mais cristalina. O bebê, em parte, pra mim,
passa para ao segundo plano, desde que a saúde do Rogério, que o
Rogério esteja bem, não importa não termos filhos caso o Rogério
envelheça com saúde e tranqüilidade. O mais importante, no meu
caso, hoje é a saúde do Rogério, se ele envelhecer saudável, feliz,
ficar bonitinho que nem aquele velhinho ali... tão ridículo (risos)...
ficar feliz e saudável, no caso, descobrir que a doença dele não foi
nada, que ele não tem absolutamente nada, acho que a gente fica
numa paz interior grande, uma tranqüilidade de saber que o nosso
relacionamento continua o mesmo apesar dessa dúvida.
Rogério: Eu só quis montar uma cena, o cavaleiro atolado enfiando a
espada, que é mais ou menos como eu me sinto ultimamente,
patinando, sem sair do lugar. A ponte seria uma passagem, uma
transição que tem que ser feita, mais cedo ou mais tarde dá alguma
coisa, precisa ter a sabedoria da coruja para fazer isso da melhor
forma possível, o dragãozinho ali, ele está chocando uma gênese, está
chocando um ovo ali, ele está tomando conta de alguma coisa, então
eu represento aquilo como uma gênese de algo, e ele está
escondidinho ali, esperando de repente alguém atravessar essa ponte.
Terapeuta: E olhando o que vocês criaram juntos, como vocês
sentem?
Cristina: Está mais bonito, eu não sei até onde eu posso estar de
repente atrapalhando ali o pensamento dele, dentro do espaço dele.
Terapeuta: E hoje como você sentiu?
Cristina: Ele fez um espaço bonito, então eu senti que eu poderia
estar colocando alguma coisa.
Terapeuta: Sentiu que ele deu abertura pra você?
Cristina: Eu me senti tranqüila em colocar os detalhes porque ele fez
um espaço muito calmo, eu achei que colocando isso eu não ia estar
atrapalhando o espaço dele. (contudo, as miniaturas que Cristina
colocou ficaram fora da área delimitada por Rogério com as
sementes).
Rogério: Sei lá, talvez eu tenha até te convidado a fazer isso, da
maneira com que eu ordenei as coisas, criei um caminho, tipo
chamando, eu sei que você gosta de flores, eu sei que você adora

ponte, você adora caminhos, ao mesmo tempo eu fiz pensando nisso,
em te atrair...
Cristina: Mas até hoje eu não tinha sentido que eu faria parte daquele
mundo que ele estava construindo, era muito... não esotérico, mas
diferente do que eu via, não conseguia acompanhar muito o
raciocínio dele, hoje já achei que ficou mais a minha cara, acho que
não estava tão fantasioso talvez, acho que quando o Rogério começa
a falar muitos sobre os símbolos eu não consigo entender.
Terapeuta: Você sentiu que tinha lugar pra você...
Cristina: Ele me deu uma certa brecha para estar entrando nesse
mundo dele hoje.
Rogério: Na verdade eu fiz isso por você.
Cristina: Eu gostei da paisagem que ele fez, bastante verde, bastantes
flores, mais alegre, menos treva, mais luz.

Esse terceiro cenário dá a impressão de maior integração e interação entre os
cônjuges quando comparado com os anteriores. No primeiro cenário há algumas
palmeiras, no segundo não há nenhuma árvore e nesse temos bastante verde, como
símbolo de vida e de crescimento e indicando potencial para desenvolvimento. O
dragão reapareceu nesse cenário (e continua sendo um elemento importante durante o
processo),

escondido dentro desse ambiente, e

“está chocando uma gênese, está

chocando um ovo”. Como Harding (1973) descreve:

A primeira tarefa do herói é acordar o dragão que está emboscado no
inconsciente, para que ele apareça e se disponha a lutar, pois é
apenas com essa manobra que o tesouro escondido embaixo do seu
corpo enorme pode ser revelado. Através das épocas, o problema do
homem em relação aos poderes indomados do inconsciente tem sido
expresso nos mitos e nas lendas com esse conflito eterno e recorrente
ilustrado como a luta com os dragões. (HARDING, 1973, p.243).

Esse aspecto do cenário cria a impressão de possíveis transformações, talvez
uma abertura da parte de Rogério, porém, ele está sendo muito cauteloso, plantou
sementes, mas, ao mesmo tempo, essas sementes agem como uma barreira, uma
limitação, e foi até as sementes que Cristina conseguiu ir, foi até ali que ela sentiu que
foi convidada. Muitas vezes ela sente que não pertence ao mundo dele, o que podemos
entender como uma dificuldade do casal de alcançar um nível de intimidade mais
profundo.
Os monstros continuam a existir, dessa vez como uma ameaça entre o casal e um
bebê abandonado. Há outro bebê abandonado no canto direito inferior, com o velho
(representando Rogério) de costas para ele. Podemos pensar que, em certa medida,
Cristina sente que seu marido virou as costas à questão da paternidade. Ou podemos
pensar que o velho homem é uma representação do seu animus personificado ali pela

figura do marido comportando aspectos sombrios seus. Projetado no marido, Cristina
não consegue se apropriar da energia do seu animus para concretizar seus sonhos e se
empenhar para realizá-los.
Os dois pandas numa caixa de vidro nos fez lembrar da Branca de Neve, isolada
e separada emocionalmente da vida. O panda é uma espécie ameaçada de extinção.
Podemos considerar que, em alguns momentos, esses cônjuges sentem que têm que se
isolar da vida, e se sentem ameaçados pelas interferências que vêm de fora. Como
conseqüência desse isolamento, porém, acabam não vivendo suas vidas plenamente.
Terapeuta: Como você está se sentido, Rogério?
Rogério: Eu? Não sei, por um lado, um pouco mais aliviado pelo
resultado do exame, mas eu ainda me sinto assim, essa história de
filho está me estressando, essa coisa de baixa fertilidade e filho e essa
questão da gente já estar com quase quarenta, isso tudo está acabando
com a minha paciência, daí eu fico naquela coisa, mas é uma opção,
mas qual que é a opção certa? O que é melhor? É ter, é não ter? É
não esquentar a cabeça? Eu estou me sentindo muito ansioso, sextafeira a gente teve uma discussão que me chateou bastante também,
depois a gente se acertou, mas me chateou bastante essa discussão,
mas eu acho que os acertos são assim mesmo, às vezes você chuta o
balde em vez de pegar, aí você vê que não resolve e vai procurar o
parafuso que está solto.
Terapeuta: O que quer dizer?
Rogério: Às vezes você procura resolver algumas coisas no tranco,
numa fala brusca, aí você saca que aquilo não vai se resolver daquela
forma.
Terapeuta: Isso que aconteceu na sexta-feira?
Rogério: É, a gente teve um desentendimento.
Cristina: Uma discussão brusca mesmo, uma desconfiança infundada
da minha parte, mas foi tudo pouca coisa, foi uma coisa que levou a
outra, a gente discutiu, aí a gente fala palavras, coisas que a gente não
quer, até coisas impensadas, depois a gente conversou, até me deixou
mais tranqüila, eu falei que o nosso relacionamento tem os seus altos
e baixos, o lago fica sujo, mas depois ele fica cristalino, limpa, as
agitações diminuem e a gente se vê sempre calmo no final ou durante
o processo. Eu coloquei o que precisava colocar, o Rogério também
colocou o que ele quis colocar, conversando a gente se resolve, acho
que um casamento tem que ter sempre diálogo, o nosso casamento,
ele vai cada vez melhor porque a gente conversa muito, né, Rogério?
Rogério: Acho que sim.
Cristina: O fato do bebê está te incomodando tanto?
Rogério: Não sei, Cristina.
Cristina: Eu não cobro nada de você...
Rogério: A gente não está conversando a respeito disso..., é mais
coisa minha mesmo, não sei, é mais coisa minha, de estar com essa
idéia na cabeça, de repente é algo que, se eu quiser, eu posso não
poder, entende? De repente posso gerar uma frustração.
Rogério: É assim, de repente se eu não for pai eu não vou saber o que
é ser pai, se eu não tiver um filho; de repente eu quero ser pai para

ver como é que é, só pelo simples fato de que lá no fim eu vou olhar
pra trás e falar: -ah, é assim então! só por isso, essa é uma das coisas,
talvez o fato de eu não poder ter, de a gente não conseguir, isso me
frustre, essa opção, o fato de eu não poder ter essa opção.

Percebemos que Cristina não estava querendo revelar alguns trincos na relação.
Para ela, o mais importante é que o relacionamento fique ‘cristalino’. Uma observação
feita por Tarvis (1989) no seu trabalho sobre a cultura e os aspectos emocionais da raiva
é pertinente, e talvez nos ajude a entender a postura de Cristina, pois, como essa autora
destacou, na cultura oriental é esperado que a pessoa controle suas emoções porque é o
relacionamento e não o indivíduo que fica no primeiro plano. Parece que os cônjuges
chegaram a um acordo, talvez não explicitamente, que Cristina tem que cuidar da
relação e ficar atenta às mudanças no humor do seu marido, sem “cobrar”.

Para

Cristina, o conflito na relação é visto como uma falha, porém, acreditamos que os
conflitos, sem agressão, podem oferecer aos cônjuges uma oportunidade de
desenvolvimento, e eventualmente permitir que eles cheguem a um entendimento maior.
8a sessão (7/6/06)
A sessão começou com os dois dizendo que os primeiros anos de casamento,
quando moravam em Japão, tinham sido difíceis, mas no momento tinham conquistado
muitas coisas e estavam mais tranqüilos.

Cristina: Hoje estamos bem, mais tranqüilos, né, Rogério? Rogério
tá fechando o semestre, então tá mais calmo com os estudos, tá
tranqüilo.
Rogério: Voltei no médico. Ele disse que tá realmente tudo ok, tudo
positivo os resultados, tanto o que dizia a respeito a colesterol,
triglicéride como também a questão de algum marcador cancerígeno,
né, não tem nada. Mas a cirurgia de qualquer forma eu preciso fazer.
Cristina: É esses dias, quando foi, anteontem que você se emocionou
com o programa de televisão com dois bebês.
Rogério: É.
Cristina: Dois bebês passou num comercial, muito bonitinho um
bebê conversando com o outro e ele se emocionou porque é tão
bonitinho, uma menina linda, um menino lindo, eles conversando,
ele se emocionou um pouquinho com a situação. A gente fala “tão
bonitinho, né, porque a gente não pode ter um”. Depois que ele se
operar a gente vai ficar mais tranqüilo.

Sentimos que para Cristina a decepção da não maternidade está muito mais
presente do que ela quer aceitar, percebemos que a dinâmica dela é colocar a questão

em torno dele, não como um desejo dela, pois foi ele que ficou emocionado, não ela.
Parece que não quer alimentar uma esperança de ter o seu próprio filho.

Terapeuta: Você tá com um pouco mais de esperança?
Cristina: Não, eu não tô. Não tô porque como o médico já falou que
não é por isso que eu não engravido.
Rogério: A cirurgia tem 40% só de um resultado positivo. O índice é
baixo, não é alto. Então não adianta ser muito esperançoso não
porque daí a frustração é muito grande depois.
Cristina: Mas depois que passar a gente vai procurar de novo a
minha médica e ver, porque de repente pode estar verificando uma
outra forma de estar trabalhando isso. Esperança mesmo, a gente não
tem muito. Mas não é nada frustrante não.
Rogério: Não é frustrante?
Cristina: Ah, já foi. Acho que agora trabalhando não é tão frustrante
mais. No começo era, no começo era muito chato, era triste, mas
agora...
Rogério: Pra mim é frustrante sim.
Cristina: É, Rogério? Então a gente podia pensar em adotar.
Rogério:A gente idealiza um filho que não existe, você fica
idealizando. E ele tá aqui, você vê como é, como seria, aquela coisa
toda, só que você não consegue trazer pro concreto isso, né, você não
consegue pôr no mundo. E isso me gera uma frustração sim.
Cristina: Depois que passar a cirurgia, a gente ver se vai ter um
sucesso ou não a gente pode até pensar na hipótese de uma adoção
mesmo caso não tenha sucesso nenhum, né. Então acho que a gente
pode até pensar numa adoção, não tem porque não. Que você acha
Rogério?
Rogério: Hum?
Cristina: Que você acha disso?
Rogério: Eu acho que sim... É, eu não tinha ainda pensado por esse
aspecto, mas talvez seja... gera um sofrimento sim, porque você tem
uma idéia na cabeça, né...
Terapeuta: Como assim?
Rogério: Ah, essa idealização do filho “olha ele vai ser assim, vai
chamar isso, vai ser do meu tamanho, ou da minha altura, ou da
minha cor, ou os meus olhos e vai ter o cabelo da mãe”, sabe, você
fica idealizando aquela coisa? E de repente você não consegue levar a
cabo, né. Essa criança não vem, essa criança não nasce, essa criança
não é gerada. Então você... talvez seja isso mesmo, até gera um certo
sofrimento, porque de repente você fala “bom, tudo bem, então que
outras opções eu tenho”, ah, adoção.
Cristina: E essa aceitação não é só minha e do Rogério, envolve
família, a aceitação dos pais, aceitação de primos, de todo mundo.
Então a família também deve aceitar isso, naturalmente. Não ser
sempre o adotado, né, não é filho, é adotado. Então acho que tem que
quebrar isso, ela é filha, não é adotada, pode até ser no papel, mas
tem que ser vista como uma criança que realmente é daquela família.
Senão continua tendo discriminação. E essa criança vai ser
discriminada. A gente tem que trabalhar tudo isso não só entre nós
dois, mas toda a família, da minha mãe até os meus avós.

A questão da adoção estava sendo abordada, mas com muitos receios pelos dois
cônjuges. Os dois percebem que elaborar essa possibilidade exigirá muitas mudanças e
reflexão, e talvez, nesse momento, nenhum deles estivesse preparado para enfrentar o
que tudo isto envolve.
Foram convidados a fazer um cenário na areia. Cristina escolheu a areia
molhada, pois Rogério ficou indiferente. Trabalharam em silêncio durante
aproximadamente 30 minutos para completar o seguinte cenário:

Cenário IV
Descrição do cenário
No canto esquerdo inferior há duas palmeiras e um relógio em pé. No esquerdo
inferior há um vaso de cerâmica cheio de areia com um bebê branco enfiado dentro do
vaso, apenas com a cabeça fora, junto com uma pedra azul. Também há um cão, um
bumba-meu boi, uma coruja e duas cadeiras, uma com uma figura infantil
com um duende verde em pé.

e a outra

No canto esquerdo superior há uma casa numa elevação e duas palmeiras. No
lateral esquerdo há cinco bonecas de pano e um jogo de chá. No esquerdo superior há
uma árvore com flores vermelhas, um cão e um pelicano com um cristal na sua boca.
Na borda superior esquerda há uma pedra/caverna numa elevação e, em frente, há
quatro cristais e, atrás, uma palmeira.
No canto direito superior há três árvores e, no meio, um espelho no formato de
sol e um dragão verde com as costas para o espelho. No direito inferior há um casal
velho sentado; uma elevação na areia com um homem e uma mulher em cima, em cada
lado da elevação há um vaso de flores e, na frente, há um casal jovem. Há uma corrente
de pérolas cercando esses itens e uma abertura onde há duas bolas de vidro em cada
lado.
No centro superior há dois cogumelos e, no centro inferior, há um baú com uma
boneca de pano dentro. Na borda inferior há um leão de mármore, quatro vasos de
flores e duas palmeiras.
Foram convidados a comentar sobre o cenário:
Cristina: Um modelinho pequenininho da nossa casa. Tem tantas
pessoas que a gente ama do lado, pra festejar na alegria, na tristeza,
mas tá sempre com as pessoas que nós amamos por perto. Cada dia
uma alegria vem aí, ou seja, um filho, seja ele natural ou quem sabe
adotado.

No canto direito inferior ela havia colocado três gerações de casais, um novinho,
um mais maduro e um velhinho. Tinha feito uma elevação e colocou o casal mais
maduro em cima, e uma corrente de pérolas em volta, com uma abertura “para as
modificações”, que podemos entender como representando a esperança de acrescentar
um filho à família.
Rogério: O relógio e as cadeiras, eu tentei simbolizar assim esse
tempo que nós estamos passando, o lugar que nós dois temos lado a
lado. Um caldeirão e uma criança que nós estávamos de repente
preparando, uma poção mágica, assim, uma criança que a gente tá aí
tentando fazer uma magia pra que essa criança surja: eu vejo nós aqui
sentados olhando pra essa situação, uma poção mágica ali pra tirar
essa criança do sonho e trazer pro concreto. (Rogério ficou olhando o
cenário e se emocionou). Mas, tá suspenso ainda e pode ficar
suspensa [...] é só uma idealização do que eu acho que deveria ser, de
repente receber uma criança que não seja a minha criança, que tem lá
suas diferenças, dentro de um bauzinho do tesouro, (apontando a
criança negra dentro do baú) continua sendo um tesouro de qualquer
forma. Apesar de não ser geneticamente filho meu, mas é um tesouro
e quem não quer ter um tesouro? E esse salto assim entre o que eu
criei, essa receita, né, de uma criança e de repente a aceitação de

outra criança assim, me gera esse desconforto, me gera um certo
sofrimento, porque eu sei que de repente eu tenho que até mudar.
Talvez estar tampando esse caldeirão assim, né, deixando fechado,
aceitando as opções que eu posso ter, né, mais pra frente. É isso.
Cristina: Mas por enquanto o caldeirão pode ficar aberto.
Rogério: É?
Cristina: A gente ainda não tem um “não” definitivo.

Sentimos que através do Sandplay os cônjuges estavam conseguindo explorar
seus medos e fantasias sobre a não realização dessa criança idealizada, de uma maneira
construtiva que ofereceu um caminho para elaborar o sofrimento e o luto e, ao mesmo
tempo, acreditamos que esse instrumento proporcionou uma oportunidade criativa para
que eles pudessem expressar suas esperanças e dificuldades, um para o outro, num
ambiente seguro e acolhedor.
Foram convidados a falar sobre o que tinham criado juntos:
Cristina: Eu só coloquei o sol ali no meio da floresta do Rogério
porque ele escolheu um dragão mais sério. Um sol ilumina um
pouquinho.
Rogério: É o cenário pra mim é confortável. Essa é a sensação do
cenário como um todo. É algo confortável pra mim, é isso.
Cristina: Nós estamos trabalhando mais a caixa.
Terapeuta: Como você percebe isso?
Cristina: Nós estamos trabalhando mais o todo da caixa, o conjunto.
Terapeuta: Vocês sentem estar criando o cenário juntos?
Cristina: Sim, usar o espaço do outro, mas sempre mantendo o
pensamento que cada um usou.
Terapeuta: Você sente isso também?
Rogério: É, eu acho que a representação tá ficando mais detalhada,
devagar a gente tá detalhando mais a cena. Talvez até porque está se
sentindo mais a vontade mesmo de tá colocando e exprimindo os
sentimentos e as idéias através dos bonecos, através dos elementos.
Percebo que tá ficando mais detalhado, mais rico, mais rico, mais
profundo talvez. É isso...
Cristina: Pensei que você queria queimar o bonequinho.
Rogério: Não.

No silêncio eles conseguiram construir algo mais integrado, os conteúdos do
mundo interno dos dois cônjuges estavam se aproximando sem tantas barreiras.
9a. sessão (14/6/06)
Durante essa sessão a desigualdade que pode existir na relação entre homem e
mulher foi levantada e considerada pelo casal.
Cristina: Eu posso ir pro Japão em qualquer época, se eu tirar o visto
posso ir livremente. O Rogério já precisa estar comigo pra poder
entrar no Japão. Ele só pode entrar no Japão se eu estiver junto.

Rogério: Ou com um visto específico profissional. Vou trabalhar
numa área específica. Aí consegue. Agora se vai assim sem esse visto
tem que estar casado com um descendente.
Cristina: No Japão, teve uma vez que nós chamamos alguns
japoneses da fábrica pra vir almoçar em casa. Aí ela falou assim pra
mim: “mas seu marido permitiu nós irmos na sua casa almoçar?” Eu
falei “sim, sim, é eu que tô fazendo, não tem nada a ver”. Elas foram
até o Rogério perguntar pra ele se elas poderiam ir até a minha casa,
porque no Japão é costume você pedir tudo pro marido. Não posso
convidar você pra ir a minha casa sem ele ter autorizado. Então elas
foram realmente conversar com ele, perguntar se elas poderiam ir em
casa porque não era certo eu passar por cima dele. As mulheres são
muito mais submissas.
Rogério: Querendo ou não aqui no Brasil, tá certo que você tem
umas ignorâncias aí, dependendo do lugar, que a mulher é muito
maltratada, muito usada pelo homem. E não no sentido de
companheirismo, usada como você usa um bicho, como você usa
uma ferramenta, uma máquina, um cavalo. Tem homem que ainda
tem essa coisa, essa educação. Mas são coisas específicas, bem
localizadas. No geral aqui no Brasil apesar de haver violência contra
a mulher, a gente percebe assim, que a coisa vai caminhando para um
equilíbrio, pra um companheirismo mesmo, pra uma relação mais
equilibrada entre homem e mulher. Lá não, lá é bem discriminado,
mesmo.
Cristina: Mesmo o homem não faz absolutamente nada em casa, a
mulher faz tudo. Se depender, trabalhou o dia inteiro, cuidou dos
filhos, o marido chega tem que tirar até o sapato do marido. Ele não
leva as compras, não faz compra, não carrega filho...

Percebemos que esse casal tinha de enfrentar muitas questões culturais que têm
impactos significativos na construção de uma relação conjugal íntima e de confiança.
Os dois vivenciaram muitos preconceitos e discriminação em relação à mulher e,
embora tivessem uma certa consciência sobre o que significava uma relação baseada no
respeito mútuo, eles não estavam conseguindo fugir dos padrões tradicionais, em que o
homem tem muito mais poder do que a mulher no casamento. Percebemos que a
maneira como esses assuntos tinham impacto na questão da infertilidade estava na
dificuldade de Cristina sentir que ela tinha direito de expressar seus sentimentos e
exigências, e a tendência dela de se submeter à palavra do marido e se preocupar em dar
mais valor às decisões e necessidades dele do que às suas.
Foram convidados a criar um cenário na areia e, escolhendo areia molhada,
construíram o seguinte cenário, que levou aproximadamente 25 minutos:

Cenário V
Descrição do cenário
No centro da caixa há um espelho redondo com duas tartarugas e dois patos em
cima, ao redor do espelho há dois passarinhos, um sapo deitado e um elefante pequeno.
Formando um círculo maior em volta do espelho há um caminho de bolas de vidro
coloridas que vão para o lado esquerdo inferior. Nesse mesmo círculo há um anel de
ouro numa elevação de areia, um palhaço e uma mãe com uma criança.
No canto inferior esquerdo há uma casa, três palmeiras e uma carroça. No canto
superior esquerdo há uma árvore, uma cerca aberta, um dragão verde e um vaso de
flores. No esquerdo superior há uma árvore com um pássaro azul sentado num galho e,
em frente da árvore, há uma mulher segurando um bebê. No canto direito superior há
um poço, em cada lado do poço há cercas abertas e dois vasos de flores na sua frente.
Há uma árvore na borda superior.
No canto direito inferior há um vaso de flores, um cálice de ouro com uma bola
de vidro em cima e, ao redor desse cálice, há um Buda, a Santa Maria e uma mulher
japonesa. Na borda inferior há um vaso de flores e um ursinho com três livros.

Cristina: Já faz algum tempo que eu sinto necessidade de renascer a
minha parte espiritual, mas eu não tô encontrando ainda. Eu estou
buscando minha religiosidade ainda, mas não sei qual porque eu sou
uma pessoa eclética, sabe. Tô buscando o meu lado espiritual. É uma
parte importante pra mim. Não precisa ser católica, mas eu sinto
necessidade de estar aprofundando meu lado espiritual.
Rogério: O que é aquele anel, aquela argola?
Cristina: É o símbolo do nosso casamento. Acho que o nosso
casamento tá muito... a gente se diverte muito um com o outro. A
gente faz uma palhaçada com o outro e a gente acaba se alegrando. A
gente acaba tendo uma união muito feliz sempre de muita alegria.
Terapeuta: Como você vê isso Rogério?
Rogério: Eu acho na maioria dos dias nós somos assim mesmo. Mas
eu considero ela bem mais humorada do que eu. Faço essa ressalva.
Considero que o meu humor deriva dela. Ela consegue segurar mais
esse humor. O meu humor já é mais pro negativo.

Nesse cenário observamos que o casal construiu um ambiente com elementos
mais integrados e mais organizados e com maior harmonia. Há árvores fortes, que
parecem ter raízes fundas, e um poço que, de acordo com Chevalier e Gheerbrant
(1996), pode ser compreendido como um símbolo de plenitude e fonte de vida. Já para
Kalff (2003)

tirar água do poço é similar a pescar um peixe e, como um gesto

simbólico, significa trazer conteúdos das profundezas do inconsciente para a luz do dia.
Há duas mulheres no cenário que aparentemente tem resolvida a questão da
maternidade, as duas estão com crianças, entretanto nesse cenário não há sinais de
masculinidade, de união e de Eros.

Existe um palhaço e um urso com livros, (que,

segundo Cristina, representava Rogério). Bradway (2001) identifica o palhaço como a
inversão do rei, ou seja, a inversão de quem possui o poder supremo, e a vítima
escolhida para substituir o rei. Desta forma, pode representar falta de autoridade e
poder. Além disso, há um carro de boi, um meio de transporte, mas sem o boi, sem a
energia necessária para que o carro preencha sua função.

Cristina: O que é o carro de boi?
Rogério: O carro de boi é... me traz assim algo sedimentado, algo
antigo, algo que já estava e que vai continuar firme em algum lugar.
Essa é a sensação que me dá sempre que eu vejo um carro de boi...
que é algo que o tempo passa e ele continua... o dragão sempre é
questão de sabedoria, né, sempre me vem essa necessidade de saber
das coisas. O que é isso aqui (apontando o poço)?
Cristina: Força. Que a gente tá indo mais profundamente buscar, que
gente tá tentando mais a cada momento, não só a profissão, mas a
própria vida. A gente tá indo mais na essência. A gente tá indo mais
fundo pra conseguir colher mais os resultados. Quando a gente tá
mais consciente das coisas a gente vai mais fundo buscar.

Cristina está tentado encontrar os recursos necessários para implementar
mudanças, talvez perceba que o carro de boi, sem boi, não chegará ao seu destino, ela
não quer ficar sedimentada, ela quer mudanças, e percebe que é preciso ir fundo para
resgatar a energia necessária para que transformações possam acontecer.

Momento 3 – Criatividade e Transformação
Durante esse último momento procuramos identificar nas falas e nos cenários as
evidências de transformações em relação ao primeiro e segundo momentos. Nesse
sentido procuramos identificar respostas criativas encontradas para lidar com a
infertilidade, que pode ser a maior integração das projeções, identificação pelo casal da
necessidade de mudar a dinâmica entre eles, maior intimidade e aproximação e o
processo de luto em relação à não maternidade e paternidade para que uma nova
resposta pudesse surgir.
Sentimos que a partir da décima sessão o casal demonstrou perspectivas de
transformação e acompanhamos as mudanças que começaram a ficar mais evidentes nas
falas e nas construções nas caixas de areia. O luto para a criança idealizada e a
possibilidade de não gerar um filho biológico começaram a ser integrados na relação, e
sentimos que, por meio desse processo de terapia breve, o Self conjugal desse casal
tinha se fortalecido.
10a. sessão (21/06/06)
Foram convidados a criar um cenário e Rogério escolheu a areia seca. Em
aproximadamente 30 minutos, fizeram o seguinte cenário:

Cenário VI
Descrição do cenário
A caixa está dividida em duas partes, separada por uma fileira de flores coloridas
em vasos. No centro esquerdo há uma vela vermelha no formato de uma rosa e, na sua
frente, há duas pedras pequenas em pé. Na lateral esquerda há três pedras juntas, duas
pedras em cada lado dessas três e, na sua frente, há três figuras mitológicas. Em cada
lado da vela vermelha há uma fileira de quatro sementes, depois uma fileira de quatro
velas azuis e, atrás dessas, há uma fileira de quatro pedras. No fim da fileira de velas
mais próxima, há um anão de prata.

No canto esquerdo inferior há uma árvore, uma

pedra no formato de caverna e um saci-pererê. No canto esquerdo superior há uma
árvore, um cristal e duas bolas de vidro na sua frente.
No canto direito superior há um espelho quadrado, (não é visível na foto) e na
sua frente há um caubói com uma espada na mão, montado num cavalo, enfrentando um
índio com flecha na mão, também montado num cavalo. À direita desses dois homens
há uma caixa registradora e, ao lado dessa, um casal de pano em cima de uma caixa de
presente. À esquerda dos homens há uma elevação onde o Deus Ganesha está erguido.

No canto direito inferior há outra elevação com uma casa grande e, na sua frente, um
coelho e uma tartaruga.
Rogério trabalhou no lado esquerdo da caixa, pegou uma pedra e passou alguns
minutos batendo a areia com essa pedra, cujas impressões são visíveis no cenário, e
criou a aparência de pequenas ondas.

Cristina trabalhou no lado direito da caixa, e

começou a fazer movimentos delicados com suas mãos, dando a impressão de
turbulência na caixa, depois empurrou a areia para criar as duas pequenas elevações. Os
dois trabalharam com muita intensidade nesse cenário. Ao terminarem, Rogério acendeu
todas as velas, desligamos as luzes e os dois se emocionaram ao olhar o cenário todo
iluminado.
Rogério: Aqui eu quis representar algo noturno mesmo, por isso que
de repente eu apaguei e pus as velas e fogo significa energia, né... não
sei porque, eu representei nós dois pelas pedras, essas duas pedrinhas
aqui (apontando as duas pedras em pé em frente da rosa vermelha).
Um princípio feminino aqui (apontando a pedra em formato de
caverna), um princípio masculino aqui (apontando o cristal e as
duas bolas de vidro).

Rogério escolheu representar o casal como pedrinhas. No cenário anterior ele
tinha colocado um sapo e um elefante pequeno para representar os dois, e em nenhum
momento durante o processo ele usou pessoas para representar o casal. Pedras são as
antíteses das coisas biológicas, não passam pelo ciclo do nascimento, vida e morte,
como Bradway (2001) aponta, pois não estão sujeitas às leis de mudança, decadência e
morte. Temos o princípio feminino e o princípio masculino no cenário, e a energia do
fogo era necessária para que pudesse existir uma união entre esses dois princípios, se
não, ficaríamos com a sensação de que a conexão entre anima e animus estaria no
plano intelectual e não emocional.
Rogério: Aqui eu fui buscar aquela representação daquele templo da
fertilidade lá no Japão que nós visitamos uma vez, você lembra
disso? (apontando as pedras maiores, azul e branca, encostadas na
lateral e as figuras místicas)
Cristina: Lembro...
Rogério: É... nós fomos num templo da fertilidade... era maravilhoso
o lugar. Tinha falos, tudo era de falo, testículos, tudo que você
imaginasse. As mulheres iam lá, passavam as mãos naquele falo e
passavam na barriga, né pra engravidar. E quando engravidava, ia lá e
oferecer uma oferenda em forma de agradecimento. Tinha um pênis,
um falo assim gigantesco que precisava acho que de uns 30 homens
pra carregar porque era feito numa tora de madeira com 6 metros de
comprimento, enorme. Então é uma compulsão, porque vira uma
massa humana, todo mundo querendo pôr a mão naquilo lá. É uma

energia assim que, é algo meio louco. Dá uma vontade enorme de ir
lá, misturar no meio daquilo e sentir aquela energia.

Podemos entender essa afirmação de Rogério como uma busca de energia
masculina que ele sente estar faltando nele mesmo, e ele procura essa falta ‘num templo
da fertilidade’, no entanto, nesse contexto, a fertilidade se torna quase ‘assexuada’ e
pode ser entendida como a energia produzida por uma massa de pessoas num momento
‘louco’, e não como o resultado de uma união entre duas pessoas num momento de
intimidade.
Enquanto Cristina reflete mais sobre a relação e seus conflitos pessoais.
Cristina: Ontem eu tava pensando, eu tô travando uma batalha aqui,
entre o que eu gosto de fazer e o que eu tenho que fazer. Entre a
minha profissão e essa parte financeira mesmo. Mas aí eu tô numa
batalha aqui, precisando arrumar uma coisa que realmente me dar
dinheiro todo mês. Essa parte tá meio em conflito na minha cabeça.
Esse conflito entre o que eu gosto e o que eu preciso... Mas eu não
posso sair correndo, largar o ioga e ir atrás da parte financeira, porque
eu posso me tornar uma pessoa infeliz. Mas eu também não posso
ficar andando a passos curtinhos... aí eu coloquei um espelho aqui
(não visível na foto, atrás do caubói) pra conseguir pensar bastante
nisso, e isso reflita aos poucos. Tô precisando descansar essa semana,
porque eu tô que nem esse gato aqui... to muito, muito cansada. Eu
coloquei ali o meu relacionamento com o Rogério como um presente
realmente (o casal de pano em cima da caixa de presente). Eu sempre
falo pra ele que ele é presente vindo dos céus pra mim. Esse nosso
relacionamento realmente é um presente. Apesar de todas as
conturbações a gente tá sempre junto, tá sempre unido. Acho que é
isso. Eu não coloquei nada no espaço do Rogério, porque acho que
era o momento dele criar.
Rogério: Nem se atreva! (risadas)
Cristina: Eu achei que ele tava num momento criativo dele então eu
resolvi desenvolver à parte o meu momento também.
Rogério: Duas partes formando um conjunto.
Cristina: É... tá harmonioso.
Rogério: Harmonioso? Pra mim eu tô vendo duas coisas diferentes.
Eu não tô o vendo algo inter-relacionado. Acho que são dois
momentos diferentes, acho que é essa questão mesmo, uma hora ela
tá caminhando pra isso mesmo, ou ela aprende a ganhar dinheiro
com o que ela gosta de fazer ou ela vai ter que mudar o que ela faz,
mudar a profissão de repente, ou ela aprende a ganhar dinheiro com o
ioga, ou vai ter que mudar, e... aqui eu não sei, (apontando o que ele
construiu) tô vendo uma coisa mais contemplativa de repente, um
caráter mais contemplativo mesmo, uma cena mais assim de
acolhimento. Um lugar pra de repente tá um pouquinho em paz...
cultuando... estar falando, né, com Deus... alguma coisa assim.

Eles olharam o cenário e enxergaram coisas diferentes; ela procurou ver uma
integração entre os dois lados, mas ele viu uma expressão de dois momentos diferentes.
Talvez possa ser entendido como uma expressão do conjunto que esse casal está

vivendo nesse momento. Os dois fazem homenagem ao relacionamento deles, ele com
pedras e ela com um casal de pano; o compromisso com a relação está evidente.
Cristina, porém, deixa claro que existem conflitos, e explica que são conflitos vividos
por ela e não do casal, conflitos relacionados às questões financeiras e profissionais.
Mesmo assim, consideramos possíveis conflitos subjacentes à questão do dinheiro,
pois é ela que, nesse momento, sustenta a casa e não tem ao seu lado um parceiro
provedor que está em condições de sustentar uma família.
Percebemos que Cristina projetava a força de seu animus no marido, e como
Hall (1983) observa, quando o animus está projetado não está integrado na estrutura
funcional do ego.

Como conseqüência, ela depende excessivamente desse animus

projetado em vez de desenvolver a força do seu próprio ego. Nesse cenário ela espelhou
essa força no conflito entre o caubói e o índio, talvez numa tentativa de se apropriar
dessa energia transformadora.
11a. Sessão (29/6/06)
Cristina começou a sessão falando sobre a paixão de Rogério pelas coisas
orientais e japonesas, e ele confirmou que desde sua adolescência sentia uma fascinação
pelo oriente. Nessa sessão sentimos que eles exploraram as projeções iniciais que
formaram as primeiras ligações na relação, e percebemos que até hoje essas projeções
persistem. Os dois estavam procurando um mundo bastante diferente do que viviam no
momento em que se conheceram, e o oriente, para Rogério, ofereceu algumas
possibilidades de melhorar sua condição cotidiana, enquanto para Cristina, casar com
um japonês seria repetir a vida submissa que a mãe levava com seu pai, e na fantasia
dela, casar-se com um brasileiro ofereceria uma oportunidade de quebrar esse padrão
de relacionamento.
Terapeuta: Mas o que te chamou mais atenção?
Rogério: Não sei, talvez a fisionomia diferente, a língua totalmente
inteligível, o fato assim, é algo meio místico, olha, tá do outro lado
do mundo, algo que está escondido, você nunca vai ver porque não
está ao seu lado, está na extremidade oposta. Dá essa impressão. E
não é que virou e mexeu e eu acabei conhecendo a Cristina, né,
Cristina?
Cristina: Você sabia que eu era japonesa quando me viu?
Rogério: Desde a primeira vez que eu te vi, opa.
Cristina: Tinha um porquê , então.
Rogério: É, interesse, econômico, turístico e cultural. (risos)

Cristina: Engraçado, tem brasileiro que tem fixação no oriente. Eu
nunca namorei um japonês, eu só namorava com brasileiro. Mas as
minhas irmãs não, por preguiça, falta de vontade, ou mesmo essa
submissão de repente de acompanhar. Minha mãe sempre foi dona de
casa e acompanhou meu pai na roça, contribui muito com a vida
diária de meu pai, a parte financeira, mas ela nunca trabalhou fora.
Meu pai, dizia amém, então era amém, a gente vai, vamos todos; não
vai, fica todos. Então eu acho que as minhas irmãs seguiram isso.
Terapeuta: Você acha que conseguiu superar isso?
Cristina: Eu acho que eu sempre fui muito diferente da minha
família. Então minha mãe falava que eu sempre fui diferente. E
mesmo no dia a dia, eu fui crescendo e sempre era a ovelha negra da
família. Não tenho afinidade com o japonês, com os descendentes,
essa coisa de ser submissa, abaixar a cabeça.

Rogério lembra-se de uma professora brasileira e de um comentário que ela fez:
Rogério: Eu gostei de um comentário que ela fez assim: que apesar
do discurso ser muito bonito de igualdade, de equilíbrio, de que
homem e mulher tá no mesmo pé, o homem no fundo ele ainda acha
assim que a mulher é um ser entre o cachorro e o homem. Tem o
homem, o cachorro e a mulher é o ser que habita um lugar, é aquilo
ali, não é mais um animal, mas ainda é um animal, merece respeito,
mas não merece tanto. Merece oportunidade, mas peraí, não merece
tanto assim também. E no Japão eu acho que isso é muito forte, essa
idéia aí, sabe.

Refletindo sobre esse comentário, podemos levantar a hipótese de que, para
Rogério, a mulher caiba dentro dessa definição, e se for assim, esse pensamento e suas
conotações vão permear o casamento em todos os níveis.

Cristina não reagiu à

analogia, mas fez um discurso que entendemos como uma tentativa de amenizar a
situação.
Cristina: Eu acho que a mulher, por ser mulher mesmo, a gente
acaba mimando eles. No meu caso com o Rogério, eu mimo muito o
Rogério. Às vezes eu chego em casa e ele tá lá no computador, né,
não comeu ainda. Então ele espera eu chegar pra eu arrumar as
coisas, pra daí ele comer. É uma coisa tranqüila, né, pro homem. A
gente com essa coisa de ser mulher então a gente tem uma
necessidade de fazer. Então você faz por ele, ao passo que eles não
pensam muito em fazer pra você. Eu vejo assim. O Rogério é meio
assim. Aí eu brinco com ele, falo “ah você é um egoísta mesmo”.
Mas, no meu caso que não tenho filho, acabo mimando ele. Eu faço
pra ele essa coisa de cuidar muito dele. Eu acho que eu erro um
pouquinho. Então a gente acaba mimando. Eu percebo um pouquinho
isso sim no Rogério.
Terapeuta: Você vê isso como um mimo ou gera um conflito?
Cristina: Quando eu tô atrasada é um conflito, mas quando eu não tô
atrasada é um mimo. Depende da situação. Se eu tenho que sair
correndo pra ir trabalhar de manhã e eu tenho que fazer tudo aí é um
conflito. Agora se é um sábado, um domingo, a gente tá tranqüilo,
não tenho os afazeres, então acho que daí é um mimo, mesmo.

Apesar do fato apresentado por Cristina, de que procurou uma relação que não
repetiria a desigualdade que ela imaginava que seria com um japonês, percebemos como
ela acaba repetindo os padrões da sua família de origem e, também, como Rogério
ocupa um lugar privilegiado nesse relacionamento, embora o discurso dos dois
colocasse muita ênfase numa relação em que exista a igualdade. Podemos pensar que o
discurso da igualdade e intimidade foi substituído pela busca de tranqüilidade e
ausência de conflito, pois, em todos os momentos, percebemos que Cristina investiu
sua energia em manter o casamento num estado de harmonia.
Parece que Cristina não consegue discriminar que a mulher pode “ser” numa
relação íntima, e não tem a obrigação de “fazer”. O resultado dessa dinâmica é que ela
se torna responsável pelo bem-estar da relação e do marido, como ilustra o seguinte
comentário dela:
Terapeuta: Você gosta de ser bem tratada?
Cristina: Sim, sim, com certeza. O Rogério, de vez em quando eu
tenho que puxar a orelha dele. Então ele acaba estudando muito,
dando muita ênfase ao que ele tá fazendo naquele momento e
esquecendo o resto. Aí eu acabo me sobrecarregando. Aí é o
momento que eu tenho que pegar, sentar com ele, dar uma
chacoalhada nele e falar “oh, Rogério, vamos. Apesar de você ter isso
de preocupação, a gente tem isso, isso e isso também”. Então tem
momentos que a gente tem que tá pegando um pouquinho no pé dele.

Eles foram convidados a trabalhar na areia. Cristina escolheu a areia molhada, e
fizeram o seguinte cenário:

Cenário VII
Descrição do cenário
No canto direito superior há um relógio em pé, com arbustos em ambos os lados
e um par de sapos em frente. Na frente dos sapos há um espelho com um golfinho em
cima, ao redor desse espelho há varias conchas pequenas e uma bola de vidro. Em frente
do espelho há um casal com traje de praia, sentados embaixo de um guarda-sol.
No canto direito inferior há um telefone, com uma pedra na frente, e um homem
e uma mulher de costas um para o outro. Há mais duas pedras na frente de cada um
deles, um casal jovem unido e um cão sentado ao seu lado. Na lateral mais próxima há
uma fileira de cinco palmeiras e, na sua frente, seis vasos com flores. No centro
esquerdo há uma roda de dança.
No canto esquerdo há uma águia. Na lateral esquerda há duas árvores e, entre
elas, há quatro meninas de pijama (ver detalhe na foto a seguir ) e um dragão vermelho.
Na frente dessas meninas há três esqueletos entrelaçados e, em frente a eles, há um
homem velho sentado, seguido por um homem jovem e, finalmente, por um bebê de
berço. Paralelamente a esses três elementos masculinos há um smurf, o rato Jerry, e um
porquinho dos “Três Porquinhos”. Atrás deles há dois cogumelos e um vaso de flores.

Há cinco tartarugas indo na direção do bebê no berço e, atrás delas, há um ouriço-domar.
Eles dedicaram menos tempo para construir esse cenário, comparado aos
anteriores, e dentro de vinte minutos terminaram.

Foram convidados a fazer

comentários e Cristina contou um sonho recorrente, que tinha representado no cenário.

Cristina: Eu sempre tenho o mesmo sonho. Nesse sonho sempre tem
um telefone que toca, toca muito. Sou eu tentando falar com o
Rogério, só que o Rogério nunca atende nos meus sonhos. E todas
essas vezes eu tô me distanciando muito dele. Por algum motivo nos
meus sonhos, ou eu não consigo falar com ele ou ele tá indo embora
por algum motivo, ele tá viajando e eu nunca consigo falar com ele. E
nesse momento eu tô sempre indo para um lado e ele indo para o
outro e a gente não se fala.
Rogério: Essa questão aqui me incomoda muito, porque é muito
recorrente, esses sonhos dela de que eu tô partindo, que eu estou
distante, que eu estou inacessível, que eu estou incomunicável, de
que eu estou a deixando, de que ela quer falar comigo e não
consegue, é o tempo todo. Qualquer coisa, se eu falar assim pra ela
“olha, nossa, que mulher bonita, naquele outdoor”, tal, naquela noite
ela já tem algum sonho que eu tô indo embora, que eu tô deixando
ela, que eu tô pegando o carro, que eu tô fugindo, ou ela quer falar
comigo e não consegue, eu não a reconheço, assim. E é o tempo todo
e isso me incomoda.
Cristina: Mas o fato dele ir pro Japão, pra China, tanto que ele foi
pra Brasília, né Rogério? Eu quero que ele cresça profissionalmente.
Mas esse sonho eu ganhei e não tem como controlar esse sonho. Eu
não consigo acordar de noite e falar vou tirar...

O cenário e o sonho demonstram que existem dificuldades na comunicação entre
os cônjuges, Cristina expressou sua insegurança na relação, e a dificuldade de elaborar
isso, e Rogério expressou sua impaciência em ser apontado como ausente.

Podemos

entender esse bloqueio na comunicação como um sintoma dos conflitos que não estão
sendo elaborados e resolvidos.

Detalhe do cenário VII:

Cristina lembrou do falecimento recente do seu tio, e eles falam de morte:
Rogério: Pra mim as caveirinhas aqui brincando é mais pra te falar
que de repente a morte, ela é uma brincadeira da nossa cognição, do
nosso raciocínio. Aí eu coloquei as bonequinhas pra deixar... eu sei
que são coisas que a Cristina gosta, pra deixar mais...
Cristina: leve?
Rogério: ... mais leve a cena. Parecer assim que realmente é uma
brincadeira de bonecas, né a vida. A gente pode dar o caminho, o
percurso que nós quisermos. E esses três aqui (o smurf, o rato e o
porquinho) eles também tão rindo, tão rindo desta cena que a Cristina
montou. Tão rindo assim, tipo uma brincadeira, nem sempre vai
seguir esses estágios todos.

Podemos entender que esses três elementos masculinos, que Cristina colocou,
representam a continuidade da família. A vida é cíclica; a morte é seguida por
nascimento e vida nova.

Para esse casal, porém, a vida seria renovada com o

nascimento de um filho. Talvez a maneira mais adequada que Rogério encontra para
conseguir elaborar esse luto é o seu raciocínio, distanciando-se da situação e
introduzindo “a brincadeira” como uma forma de defesa. O sofrimento está muito

evidente, embora disfarçado. Mesmo assim, por meio do Sandplay eles conseguem
elaborar as dores simbolicamente e, talvez, consigam amenizar o sofrimento.

Cristina: O Rogério sempre fala que eu fico vendo as coisas de forma
muito linear. Certo momento tem que mudar isso, não olhar as coisas
tão certas. Ontem a minha prima no velório olhava pro relógio e falava
“ai esse relógio não passa, essas horas de tortura, de sofrimento”. É
sofrimento pra quem quer sofrer, ela olhava muito pro relógio, sabe,
querendo virar o relógio pra dar a hora do enterro.

Podemos imaginar que com a passagem do tempo o sofrimento diminuísse.
Olhando o cenário percebemos que o monstro que ficava na lateral superior da caixa
tinha mudado. Inicialmente era um dinossauro grande (cenário II), depois apareceu um
monstro verde, menor (cenário III), e agora temos um ouriço, que é um bichinho com
espinhas, mas que não representa tanta ameaça.
12a. Sessão (7/7/06)
Esse foi o último encontro desse processo de terapia breve. (Haveria apenas um
retorno a ser marcado em data futura para rever o processo e as fotos dos cenários).
Cristina: Estou pensando nos seus sobrinhos. Ficaram lá em casa. Os
sobrinhos dele que vieram passar as férias com a avó. Mas aí eles
ficam cobrando o Rogério: “ô tio, que horas que vem buscar a gente.
Ô tio onde é que a gente vai hoje, ô tio”.
Rogério: Não é mole não.
Cristina: Aí como é que você fala? Melhor não ter filho (risos)
Rogério: É no final do dia falo que até que tá bom do jeito que tá
sem filhos. Que quem não tá acostumado, a gente cansa, nossa. Então
acho assim que as crianças vêem nós dois, que somos um casal até
hoje pelo menos estável. Nós mantemos a nossa união. Parece que
eles vêem em nós assim um porto seguro. “Ali eu posso ir porque ali
é sempre daquele jeito. Tem a tia Cristina e o tio Rogério. Sempre tão
lá”. A impressão que eu tenho é essa.

Eles se vêem como um casal estável, mas parece que a estabilidade deixou
pouco espaço para acomodar mudanças e incorporar a flexibilidade. As demandas dos
sobrinhos estão atrapalhando a rotina, eles exigem uma atenção que talvez Rogério,
nesse momento, não esteja querendo dar. Também podemos entender isso com um
discurso defensivo, pois, supervalorizando o que eles têm, Rogério não precisa cogitar o
que está faltando.
Foram convidados a fazer o último cenário na areia, e Rogério escolheu a areia
seca. Seguindo o mesmo ritmo de construção das outras caixas e trabalhando sem

conversar, os dois ficaram bastante envolvidos e concentrados no trabalho e criaram
esse último cenário, o que levou aproximadamente 25 minutos:

Cenário VIII
Descrição do cenário
Na areia foram feitos riscos circulares. No canto esquerdo superior há uma fada,
uma pedra no formato de uma caverna e o Deus Shiva. No canto direito superior há
uma pedra, na sua frente há o Deus Ganesh, há pedras pequenas de cada lado dele, e
uma flor seca na sua frente. Na lateral superior, há um leão de pedra.
No canto direito inferior há uma árvore e, na sua frente, há um círculo de seis
bonecas de pano e um bebê no berço. No meio desses personagens há uma mesa com
bebidas e comida. Ao redor dessas bonecas há um cão, três palmeiras e um vaso de
flores. Na sua frente há um espelho redondo com um pato e dois patinhos sentados em
cima e três pedras ao seu redor.
No centro direito há um casal de noivos montado num cavalo indo na direção
esquerda, e um vaso de flores em cada lado do cavalo. Na lateral inferior há uma

casinha embutida nas rochas (pouco visível) e no canto esquerdo inferior há uma pedra
branca, um homem recém-formado e um obelisco com um anel de ouro ao seu redor.
No centro do círculo feito na areia há uma árvore, ao seu lado esquerdo, há um
dragão pequeno (não visível) e, ao seu lado direito, há uma mulher com uma criança no
colo. Atrás dela há um casal de velhos sentados e um vaso de flores de cada lado deles.
Nesse cenário, mesmo trabalhando sozinhos, sentimos que eles
conseguiram construir algo mais integrado e harmônico, um cenário em conjunto, mas
que expressava os mundos internos dos dois cônjuges.

Quando eles terminaram,

conversaram sobre o cenário, e achamos que Cristina tinha usado esse espaço para se
apropriar dos seus sentimentos, desejos e esperanças. Ela havia sonhado com a fada:

Cristina: Há uns 3 anos atrás eu sonhei com essa fada, que eu era ela.
Acho que de tanto ver esse desenho (Peter Pan), eu achei tão assim
bonito que acabei me personificando.
Cristina: Eu coloquei aqui um piquenique. Quando eu era pequena eu ia
muito a piquenique. Minha tia me levou ao muitos piqueniques. Quem
sabe um dia, né, podermos fazer piquenique com a família. Aí se não for
o nosso bebê, de repente um bebê adotado, né, que a gente vai ter o
mesmo carinho também. O que mais, comida tem que ter, não tem jeito,
mas aqui é tudo diet, tá. Tem o diet pra mim, não diet pra você.

Ela havia colocado o Deus Ganesha (que apareceu pela primeira vez no cenário
VI) e também o Deus Shiva. Como Morley (2005) explica, Ganesha é um deus da
religião hindu. Ele é o deus de sabedoria, de sorte, de prosperidade e o deus que remove
obstáculos.

Ele é chamado no começo de todos os projetos novos e representa o

símbolo de soluções

lógicas. Ele é uma das mais reconhecidas e veneradas

representações de Deus (Brahman), e o primeiro filho de Shiva e Parvati. Shiva, o pai
de Ganesha, é o Rei da Dança. De acordo como Morley (2005), embora represente
destruição, é considerado uma força positiva, pois a criação segue a destruição; ele é
fonte de fertilidade em todos os seres vivos, e pode ser entendidos como símbolos de
esperança para Cristina.
Rogério começou o trabalho com a cerca verde, usada nos cenários III e V
como barreiras, para desenhar os círculos na areia desse cenário, delimitando seu
espaço de uma maneira diferente. O dragão, que esteve presente durante todo esse
processo, também aparece nesse último cenário, e Rogério comenta:

Rogério: Ele me dá um sentido de solidez, né. Acho que eu acabei
representando mais isso com os símbolos que eu coloquei, fui

colocando pedra que é algo que também está fora de uma escala de
tempo, né, de um tempo perecível como nós conhecemos. O rochedo
que são os antepassados, tudo o que eu aprendi, o que eu vou ter
sempre comigo. Eu acabei representando coisas que... eu sei que não
são ... perecíveis, da forma como nós somos.

Nesse momento sentimos que, desenhando os círculos, ele conseguiu se
posicionar em algum lugar no círculo da vida, ou seja, sentia uma parte de algo maior e
além do seu controle; a linearidade dos seus pensamentos cedeu para algo mais circular,
que abrangia todas as possibilidades, ligando o passado, o presente e o futuro.

Terapeuta – E o conjunto?
Cristina: Acho que tá bem distribuído. Da forma que colocamos
ficou bem distribuído. Em cada momento um simbolismo diferente.
Mas o todo assim tá um cenário bonito.
Rogério – É... Se eu não tivesse dito pra você que podia colocar as
coisas em cima do círculo você ia colocar?
Cristina: Não, você tava fazendo alguma coisa, como você fez
daquela outra vez, você tava determinando o espaço onde você iria
trabalhar. Aí eu começo a entender um pouquinho mais. O Rogério
tem os momentos em que ele gosta de ficar quieto, os momentos em
que ele quer ter o computador. Aí eu vou lá e entro no momento dele.
No momento em que ele fez o círculo assim, eu achei que ele tava
delimitando o espaço dele, né.
Terapeuta: Depois ele te convidou?
Cristina: Sim. Eu tinha vontade de trabalhar com ele.
Rogério: É isso daí.
Terapeuta: Aqui também vocês trabalharam juntos, né?
Cristina: Aqui ele ajudou a formar o piquenique.
Cristina: Eu coloco sempre o casalzinho, parece que o casalzinho
lembra sempre união, os dois juntos.
Rogério: Legal. Acho que é isso.
Cristina: Você não tava no meu sonho com a Sininho, você não era
o Peter Pan (risos)
Rogério: Eu tô mais pra... aquele ajudante do capitão Gancho, como
que é o nome dele? Coitado de mim, nem pra Capitão Gancho eu não
tô servindo. Eu tô mais pra ele... pro... senhor... Smith?
Cristina: É!(risos)
Rogério: É isso? Senhor Smith. Isso mesmo.

Observando esse cenário podemos ver uma jornada na areia, o casal de noivos
montado em cima do cavalo que vai em direção à mulher com seu filho, e o casal de
velhos sentados atrás deles, como se representasse os vários estágios da vida. Sentimos,
quando comparamos o primeiro cenário com esse último, que, durante essas 12 semanas
de terapia breve, eles conseguiram marcar uma jornada através do Sandplay. Embora
ainda existam muitas questões em relação à infertilidade, acreditamos que eles, através
da terapia não-verbal e verbal, elaboraram temas profundos.

13ª sessão – Retorno, um ano depois
Embora o propósito dessa sessão fosse rever as fotos dos cenários, o casal estava
ansioso para contar os acontecimentos do último ano. Tinha sido um período de muitas
mudanças não antecipadas nem planejadas, e eles se encontraram em situações que
exigiram adaptações e reflexões importantes. No primeiro momento, Cristina falou
sobre as evoluções no seu estado físico e seus impactos na possibilidade de engravidar:

Cristina: Descobriram que eu tinha pólipos. Então, o que acontece,
não vou engravidar nunca com esses pólipos. Agora eu tenho que
retirar os pólipos. Aí a médica falou que talvez eu engravide. Mas vai
depender também da situação do Rogério, né...
Rogério: É...
Cristina: Agora eu vou fazer Histeroscopia cirúrgica pra retirar.
Geralmente, se for só isso, nossa probabilidade de engravidar são
mais de 50%. Mas ela não garante também, não, porque ela não sabe
do caso do Rogério. Por que se eu falasse que o Rogério tem esse
problema, eles não liberavam pra fazer a Histeroscopia. Eles iam
achar que o problema é com o Rogério. O nosso caso é uma junção
de problemas. Um pouquinho é ele, um pouquinho é eu. Agora a
gente não sabe se quer filhos também, estamos meio na balança, né,
Rogério?
Rogério: Ah, é um vai e vem. Só tem um jeito de acabar essa
história: é o dia que a criança tiver aí. Aí não tem o que querer e o
que não querer. Mas enquanto só existe na idéia, tá sujeito aos
humores, ao querer, ao não querer.

Cristina começar a explicar as mudanças nas famílias dos dois e seus reflexos
na vida do casal.
Cristina: É, a gente tá passando por uma fase assim: a minha irmã
veio com a minha sobrinha três semanas atrás. Acho que a minha
sobrinha vai ficar no Brasil e ela, a mãe, volta pro Japão. Então cai
sobre a minha família toda a responsabilidade da menina. E minha mãe
não tem como cuidar dela muito. Então vai deixar ela na creche durante
o dia, mas quando for médico, final de semana ela vai acabar ficando
com a gente. A menina é grande, pesada, né. E tem os humores dela
também.

Ela continua, explicando o que aconteceu na família de Rogério:
Cristina: Os dois sobrinhos dele também estão sob nossa
responsabilidade. Não de olhar todo dia porque eles ficam com a mãe
do Rogério, mas a responsabilidade financeira, o Rogério tem que
fazer todo, inclusive o trabalho de escola com eles. E tudo isso vai
sobrecarregando a gente que não tem filhos, né. A gente vai ficando
com a cabeça meio cansada. E fica cansativo porque eles estão,
assim, jogando nas costas do Rogério atribuição de pai. Então o
Rogério tem que suprir financeiramente, tem que suprir a carência
afetiva, e não é assim. O Rogério não tá preparado pra isso.

Imaginamos que nem Rogério e nem Cristina estão preparados para tantas
mudanças.
Rogério: É esse assunto tá me estressando, né. Isso daí me estressa, né.
Porque de repente eu dormi e quando eu acordei eu tava com 2
crianças, uma de 11 e uma de 14 no meu colo, né. E agora vem a
menina aí. A mãe quer deixar a menina aí e vai sobrar pra gente,
mesmo. Porque a mãe da Cristina não vai ter condição. Isso aí é algo
claro, assim. “Ah, vai ficar de vez em quando”. Não vai. Na prática vai
ficar o tempo inteiro sob a nossa responsabilidade. Então isso tá me
cansando, essas coisas assim. Porque eu não tô tendo aquela adaptação.
Sabe aquela coisa “engravidou, que legal, então vamos atrás de um
berço, vamos ver um papelzinho de parede pro quarto, tal”. Sabe aquela
coisa assim que, né. É meio que um acidente. A coisa acontece e
pronto. Então isso daí eu tô meio estressado com isso, com certeza. Eu
tô bem estressado. E assim... e não existe nada assim pra mudar isso
agora. O curto prazo não tem nenhum prognóstico melhor que isso.
Terapeuta: As decisões não foram tomadas por vocês?
Cristina: É, foi imposta.
Rogério: Foi imposta.
Cristina: Foi imposta na nossa vida. Ninguém escolheu ficar com os
meninos. Eles escolheram ficar aqui.

O cotidiano deles tinha mudado muito, e estavam passando por várias
dificuldades de adaptação. A nova realidade provocou uma reflexão sobre o desejo de
ter um filho, pois significaria uma mudança permanente na dinâmica do casal e sua
rotina.
Cristina: Então tá difícil assimilar tudo isso. Tanto pra ele quanto pra
mim tá sendo meio traumatizante essa nova rotina. É complicado
tudo isso, né. Pra gente tá difícil essa questão. Por isso que ele fala
“acho que agora eu não quero ter filho”... “não quero mais ter filho,
enjoei dessa história de ter filho, porque não tô lidando muito bem
com essa situação de ser pai”.
Terapeuta: Pai forçado.
Rogério: É, em nenhum momento aí eu nunca cogitei de ficar com as
crianças, eu nunca falei nem de brincadeira “olha, me dá um deles”,
sabe, nunca.
Cristina: Eles são criados é... a cultura deles é muito diferente da
nossa. Então eu e o Rogério somos tudo certinho, né. A casa tudo
arrumada, o Rogério tira o sapato e põe no lugar. Eles chegam em
casa e jogam as coisas pra tudo quanto é lado. É... come muito
diferente do que a gente come, isso estressa muito, né. Vai pegar
comida, não é aquela comida que eles comem. É, fica difícil você se
adaptar a essa rotina deles.
Rogério: A verdade é que tá sendo um exercício de não egoísmo
muito grande, tá. Sintetizando isso daí, tá sendo um exercício de
desapego, de doação que você nem imagina, sabe o quanto que tá
doendo isso daí. A Cristina talvez acho que nem tanto porque ela é
mais generosa por natureza. Agora eu não sou não, né. Mas,
paciência, né. De repente é pra minha evolução, é pra eu me tornar
um ser mais evoluído.

Cristina: É seu carma! [risos]
Rogério: Carma, é? [risos]
Terapeuta: Nada que você imaginou?
Rogério: Não. Absolutamente. Beira a frustração.

Começaram a olhar as fotos dos cenários feitos. Rogério apontou o cenário VI e
fez o seguinte comentário:
Rogério: É, a gente conversava muito a respeito, né, quando nós
saímos daqui, da nossa produção. A gente conversava bastante. Tinha
dias que gerava desconforto, tinha dias que gerava um conforto
maior, mas eu sei que falamos muito. Nesse dia aí eu senti uma
pulsão muito forte, uma vontade muito grande de homenagear assim
a Cristina. Sabe, colocar essas velas, de colocar um cenário assim que
eu sei que eu iria agradá-la com essa questão mística, essa coisa
assim que ela tem, que é dela assim, né, as três imagens, um altar
mesmo...
Cristina: É super rico essas caixas, né? Gostei muito do nosso
trabalho aqui, sinto que crescemos e conseguimos falar coisas
diferentes usando as bonecas.
Rogério: Ah sim, é uma viagem, né, é uma viagem.

7- Discussão
O foco deste estudo era compreender os conflitos que surgem com casais que já
receberam o diagnóstico de infertilidade, e que estão subjacentes à queixa. Todos os
relacionamentos conjugais se modificam com o decorrer do tempo e são afetados pelos
eventos imprevistos e incontroláveis. Entendemos que a infertilidade é percebida pelo
casal como um evento devastador e, como tal, exige que os cônjuges encontrem
recursos internos e externos para se adaptar melhor a essa realidade.
Durante esse processo de terapia breve, dois instrumentos terapêuticos foram
usados. O genetograma foi utilizado como um meio de acessar informações de uma
maneira eficaz, sobre as diferentes histórias familiares dos casais e para obter um
melhor entendimento da dinâmica desenvolvida durante o casamento.
O Sandplay foi empregada como um meio pelo qual cada cônjuge podia externar
suas imagens internas, criando a possibilidade de um ‘diálogo’ entre esses dois mundos
internos dos cônjuges, facilitando uma elaboração mais consciente do sentido e do
sofrimento da infertilidade para o casal.
Por meio desse processo, os cônjuges tinham a oportunidade e um espaço
protegido para refletir sobre seus sentimentos a respeito de ter um filho. Durante esse
tempo os casais conseguiram desenvolver associações e reflexões sobre suas relações
familiares, na sua família de origem e na própria família.
Analisando e comparando os dois processos, podemos concluir que o
procedimento de terapia breve, utilizando os instrumentos de genetograma e Sandplay,
foi eficaz para que cada casal pudesse elaborar o sentido de não gravidez dentro da sua
relação conjugal e desenvolver um diálogo menos defensivo, para que cada cônjuge
validasse seus próprios sentimentos e os do parceiro.
Procuramos identificar a natureza dos conflitos vividos pelos dois casais, os
quais entendemos estar relacionados com a questão da infertilidade conjugal. Notamos
alguns aspectos que expressaram áreas de conflito para os dois casais:

7.1 Famílias de origem
Considerando os dados coletados do genetograma, identificamos que ambos os
casais viviam relações difíceis com seus pais. No caso do casal I, Paula tinha uma
relação simbiótica e dependente com sua mãe, e Jorge não tinha intimidade com

nenhum membro da família. No caso do casal II, Rogério vivia uma relação bastante
conflituosa com a avó e a mãe, e do pai tinha poucas recordações. Cristina tinha menos
dificuldades, mesmo assim, não tinha uma relação íntima com a mãe nem com o pai.
Nenhum dos casais tinha uma família de origem que oferecesse uma estrutura
acolhedora para as dificuldades enfrentadas, ao contrário, nos dois casos, os cônjuges
não sentiam que tivessem espaço nessas famílias para levantar e discutir essa questão,
e, quando foi abordada, as famílias não ofereceram o apoio necessário e desejado.

7.2 Ambivalência
Percebemos que existia ambivalência para os dois casais a respeito da gravidez.
Como Christe e Morgan (2000) apontam, a disposição potencial de criar e cuidar de
uma criança co-existe com seu oposto, ou seja, uma profunda disposição potencial de
evitar a gravidez, enquanto uma aceitação madura necessita que prevaleça a primeira
para que o casal possa se comprometer com esse desejo. O equilíbrio entre essas duas
forças, porém, varia durante os estágios da vida em cada indivíduo. Contudo, como os
autores destacam, os sentimentos ambivalentes perante a maternidade e paternidade são
universais, e a infertilidade não é o resultado da ambivalência consciente sobre a
concepção.

Entretanto, durante esse processo, sentimos que, quando os casais

conseguiam elaborar e não reprimir o lado hostil da sua ambivalência, eles encontraram
respostas mais criativas. Ter mais consciência da própria ambivalência significa que
os conflitos internos não são mais projetados no relacionamento, mas são elaborados
como conflitos intrapsíquicos, e como conseqüência, os cônjuges conseguem
desenvolver um relacionamento mais maduro.

7.3 Dinâmica do diálogo
Como foi observado, os dois casais adotaram o funcionamento conjugal definido
por Stammer et al (2002), como “emaranhados harmoniosamente”, ou seja, a tendência
de evitar expressões de descontentamento com o casamento.
Para o casal I, durante o processo terapêutico, essa maneira de funcionar foi
considerada e testada, no sentido de que os dois cônjuges desenvolveram mais
confiança na relação, acreditando que havia

espaço para discutir e expressar

sentimentos de desapontamento e de decepção. Já para o casal II, a tendência de
Cristina de idealizar a harmonia que existia na relação e a crença que eles tinham
construído de uma relação bastante igualitária inibiam a possibilidade de maior

elaboração das diferenças e dos conflitos. Percebemos que, como conseqüência, esse
casal tinha mais dificuldade de desenvolver uma discussão mais profunda sobre o que a
questão da infertilidade significava subjetivamente para cada cônjuge.
Percebemos que os dois casais tinham dificuldades em confiar no casamento
como “vaso” que podia sustentar seus conflitos. Sentimos que, no início do processo,
os conflitos representavam ameaças de destruição e abandono e foram evitados a
qualquer

custo.

Contudo,

acompanhamos

a

transformação

dessa

percepção,

particularmente no casal I, que conseguiu perceber que os conflitos podem representar
um meio de crescimento e contribuir para a individuação conjugal.
Observamos que, no momento 3, o casal I conseguiu aceitar a infertilidade com
mais maturidade e sentido, e encontrou um lugar na sua vida conjugal para essa
dificuldade, sem tanta pressão e cobrança. Sentimos que esses cônjuges tinham maior
capacidade de integrar uma desordem física dentro de um esquema subjetivamente
significante, que facilitava que eles conseguissem chegar a termos com esse conflito e
desenvolver um diálogo produtivo e transformador.
Percebemos que, durante esse processo, o casal I desenvolveu um diálogo mais
íntimo e honesto e melhorou bastante o apoio emocional mútuo necessário para
encontrar um possível caminho que fizesse sentido para os dois cônjuges. O casal II
apresentava

mais dificuldade, nesse momento, de desenvolver um diálogo mais

consciente, que levasse em consideração os desejos, as dificuldades, os conflitos e
receios de ambos os cônjuges.
Todavia, sentimos que os dois casais conseguiram elaborar suas projeções e, até
certo ponto, converter seus conflitos interpessoais em conflitos intrapsíquicos, que
contribuiu para maior aceitação das diferenças no outro e o fortalecimento do casamento
para sustentar melhor as tensões que surgiam dentro do casamento.

7.4 Projeçao do animus
Percebemos que um aspecto em comum entre Paula e Cristina era a tendência
das duas de projetar seu animus no marido. Observamos que as duas mulheres tinham
dificuldade em desenvolver a auto-identidade, ou seja, ter uma identidade original e
separada do marido. Quando Paula comenta que Jorge se tornou seu porto seguro
(sessão 3), na época em que tinha 16 anos, sentimos que ainda hoje projeta essa
qualidade nele, e como conseqüência, acaba sendo levada pelas decisões dele e não
valida suas próprias necessidades e desejos.

Nas falas de Cristina, observamos como ela tem dificuldade de se apropriar do
seu projeto de vida, seja na área profissional ou na questão da maternidade. Raramente
ela deixa claro sua própria posição ou os desejos que gostaria de concretizar.
Entendemos que no sonho recorrente que teve (em que as comunicações entre ela e seu
marido falharam), e também no cenário VII (sessão 11), onde há um casal de costas um
para o outro, ela está expressando sua insatisfação com a qualidade da comunicação
entre eles e há a necessidade de uma separação simbólica, para que ela se desenvolva e
se aproprie da energia e da força do seu animus, e como conseqüência, possa tomar
uma atitude mais ativa e decisiva na relação.

7.5 Elaboração do luto
Entendemos o luto como um processo de entrar em contato com o sofrimento e a
dor de uma perda ou mudança, e uma elaboração desses sentimentos para que a pessoa
possa eventualmente resgatar essa energia e a redirecionar para um outro caminho.
Lembrando as observações do Hewison (2003), o processo de individuação exige que o
casal elabore suas perdas para que o relacionamento se desenvolva e as transformações
aconteçam.
Compreendemos que, embora os dois casais tenham apresentado questões e
conflitos diferentes, e que o processo de terapia breve tenha produzido resultados
diferentes para cada casal, para ambos esse processo proporcionou a oportunidade de
elaborar a própria dor da não-maternidade e paternidade, individualmente e dentro da
conjugalidade, fortalecendo o self conjugal e configurando uma nova fonte de energia
para que novas possibilidades pudessem ser consideradas.

7.6 Observações através das análises dos cenários
Por meio da elaboração simbólica, observamos que os dois casais atingiram um
nível mais consciente das suas situações, e conseguiram desenvolver recursos internos
e encontrar respostas mais criativa. Estes recursos apareceram na forma de construir os
cenários nas caixas de areia.

Maneira de tocar a areia
O relacionamento com a areia representa o relacionamento com a terra e o solo,
e pode indicar quanto a pessoa está ligada ao seu inconsciente. Como apontam
Amatruda & Simpson (1997), as pessoas mais comprometidas tendem a evitar contato

com a areia, e preferem a areia seca. Em geral, podemos entender que, quando a pessoa
evita tocar e mexer na areia, ela está agindo defensivamente, expressando a sua
necessidade, nesse momento, de não mexer nas camadas mais profundas da psique.
Neste estudo, durante o momento 1, os dois casais evitaram mexer na areia,
porém, a partir do cenário III (sessão 6), no momento 2, o casal I começou a fazer
escavações e elevações, e Jorge expressou preferência pela areia molhada. Com
exceção do cenário VI (sessão 11), quando Paula manifestou seu desejo de trabalhar na
areia seca e dirigiu a construção do cenário, todos os cenários feitos pelo casal I
incluem elevações e/ou escavações. De acordo com Amatruda & Simpson (1997), esse
processo criativo oferece sinais de uma nova direção de movimento na psique e a
possibilidade de eventuais transformações.
No caso do Casal II, em nenhum momento os cônjuges fizeram escavações na
areia, e apenas fizeram pequenas elevações no cenário IV (sessão 8) e cenário VI
(sessão 10). Quanto à escolha da areia, Rogério sempre expressou sua indiferença e
Cristina não manifestou uma preferência.

Árvores, arbustos, verde
Outra observação importante na análise dos cenários é a presença de árvores,
arbustos e a utilização de outras formas de verde.

Em todos os cenários feitos pelo

casal 1, há bastante árvores e verde. De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1996),
verde é a cor da esperança, força, é a cor da imortalidade. Notavelmente, no primeiro
cenário feito pelo casal 2, não há árvores, e apenas pouca evidência de verde no cenário
II, e esses dois primeiros cenários passam a impressão de que falta vida e movimento.
A partir do cenário III (sessão 6), momento 2, eles começaram a incluir verde e árvores
nos cenários, o que continuou até o fim do processo.

Miniaturas enterradas
Adicionalmente, percebemos que apenas nos cenários feitos pelo casal 2 existem
miniaturas enterradas. No cenário II (sessão 5) momento 2, há uma cobra com apenas a
cabeça e partes de seu corpo visíveis, enquanto no cenário III (sessão 7) há um pequeno
monstro verde com parte do corpo enterrado e, no cenário IV (sessão 8), há um bebê
com seu corpo enterrado num vaso de cerâmica. Amatruda & Simpson entendem que
enterrar miniaturas pode representar segredos ou assuntos que ainda não estão prontos
para serem integrados na consciência. Como foi observado na análise dos dados,

sentimos que o ato de enterrar a cobra provocou uma mudança na psique de Rogério e
trouxe à tona o trauma que ele sofreu quando criança.
Para Kalff (2003), a mudança da pele da cobra simboliza uma renovação na
inconsciência que anima os segredos de vida. Também observamos que os monstros
colocados por Cristina, durante o processo, perderam seu aspecto ameaçador. Podemos
entender que ela conseguiu se aproximar do seu conflito, que depois ela representou, no
cenário VI, como uma batalha entre um índio e um caubói, e no cenário VII, como duas
pessoas de costas uma para a outra, sem se comunicar.

Meios de transporte ou jornadas
O casal I apresenta meios de transporte desde o primeiro cenário, e de uma
forma ou outra, eles aparecem em todos os cenários. Portanto, é interessante observar a
transformação e progressão que ocorreu durante o processo.

No cenário I temos um

carro estacionado ao lado de uma casa, um barco fora da água e uma bicicleta parada.
No cenário III temos vários carros em movimento, e um buggy vermelho, que o casal
sempre indicou como o carro deles, subindo uma montanha, e há um caminho traçado
para ele seguir. No cenário IV, os carros continuam em movimento, com o buggy
vermelho na frente, acrescentados de um trem. No cenário VII temos carros atolados e
virados, mas temos veículos de resgate, um helicóptero, uma ambulância e bombeiros,
que são sinais de que as energias novas estão sendo direcionadas. Enquanto no último
cenário temos carros trilhando uma jornada, com o buggy vermelho na frente, indo na
direção do “oásis”.
O casal II quase não usou meios de transporte. No Cenário II há um barco fora
de lugar e um buggy sem caminho, enquanto no Cenário V há um carro de boi, mas,
conforme foi observado anteriormente, sem a força do boi necessário para movimentar
o carro. No último cenário, porém, há um casal de noivos montado em um cavalo, o
que dá a impressão de que o casal já começou uma jornada.

Fontes de energia/transformação
Para o casal I, as fontes de energia que utilizam os elementos começaram a
aparecer no cenário III, com o moinho, enquanto o vento provocou um tsunami no
cenário VII, e a ordem foi restaurada no último cenário, com o reaparecimento do
moinho de vento. O casal II utilizou o fogo como elemento de transformação no

cenário VI, quando acenderam oito velas.

Esses elementos, o ar e o fogo, são

transformadores potenciais os eventos, e quando essa energia está canalizada ou
direcionada, tem ainda mais potencial.

O caos e o conflito
Embora tenhamos identificado momentos diferentes de conflito durante os dois
processos, os dois casais apresentaram maneiras similares de lidar com as dificuldades
que surgiram nos seus casamentos, eles se sentiram
estabelecer a harmonia.

ameaçados e procuraram re-

Por meio dos genetogramas, os casais entraram mais em

contato com o nível de conflito familiar, e para o casal 2, entendemos que Rogério
cresceu

dentro de um ambiente familiar

desorganizado e, em alguns momentos,

caótico.
O Caos é ilustrado nos mitos pelas forças incontroláveis da Natureza, como
enchentes, fogo e furacões. Bradway, Chambers & Chiaia (2005, p.174) reconhecem o
paradoxo do caos: “Ele é sem forma e carrega forma. Ele é morte e carrega vida. Ele é
destruição e carrega construção.” Não podemos separar construção e destruição, pois
com cada ato criativo há também uma morte, seguida por renascimento. Como essas
autoras nos informam, “se recusamos caos ... eros também pode ser perdido”.
Sentimos que o momento de caos expressado no cenário VII (sessão 13) por
Paula e Jorge foi importante no processo deles; construíram um cenário onde havia
passado um tsunami, que derrubou tudo no seu caminho, porém, havia uma parte da
caixa que foi usada para instalar um pouco de ordem e para resgatar as vítimas.
Sentimos que esse casal estava experimentando um momento de caos no
relacionamento, a harmonia constante começou a ser percebida como superficial e
esses movimentos causados pelo caos foram necessários para que novas configurações
pudessem surgir.

A Ponte
Pontes foram usadas pelos dois casais, contudo, em vários cenários não tinham
a função específica de ligação ou de conexão. O casal 1 colocou pontes nos cenários I e
II, sem ninguém atravessando, e em ambos os cenários as pontes cruzaram espelhos,
que podemos entender como representando um rio.

No cenário V, havia uma

transformação, pois há uma ponte que está ligando duas áreas da caixa de areia, e temos
um casal cruzando a ponte, que consideramos ser o próprio casal.

O casal 2 pôs uma ponte no cenário I, mas ela não foi usada para facilitar uma
união entre duas partes separadas. No cenário III, há a mesma ponte, que, embora não
estivesse conectando duas partes separadas, representava uma aproximação ao dragão
que estava chocando um ovo.
Bradway & McCoard (1997) reconhecem a importância da ponte no Sandplay.
Elas consideram a ponte como um símbolo de reconciliação e mediação entre os
opostos, que pode ser experimentado como uma atitude nova que transcende o estado
original. Nesse contexto, podemos dizer que, para os dois casais, as pontes representam
símbolos do inconsciente colocados para transcender os conflitos na relação, numa
tentativa de chegar a outro nível de consciência.

O bebê e a criança
O bebê e a criança aparecem consistentemente durante os cenários feitos pelos
dois casais, e para cada casal seguia uma trajetória importante e transformadora. Para o
casal I , no cenário I, o bebê no berço está ao lado de um casal de noivos, como se fosse
o desejo e sonho deles. No cenário II, ele está com um casal jovem, nomeado como os
‘caseiros’; sentimos que o casal tinha que entregar o bebê aos cuidados do caseiro pois
ainda não estava pronto para se apropriar desse bebê.

Nos cenários III e IV, aparece

uma criança no colo da mãe, enquanto no cenário VII, a mãe está segurando o bebê,
deixando o caos causado pelo desastre da natureza. Temos a sensação de que, através
desse processo, o casal elaborar o luto por esse bebê idealizado e não gerado. Sentimos
que este bebê nos cenários está sendo protegido e “gestado” e, aos poucos, o casal
consegue integrar a possibilidade de transformação de uma dinâmica harmônica de dois
para uma dinâmica de conflito, que pode incluir um terceiro elemento, um bebê ou uma
criança.
Para o casal II, no cenário I, há uma mãe que segura um bebê, no cenário II há
um bebê no berço, abandonado, e no cenário III, há dois bebês, um abandonado entre
dois monstros e o outro sozinho no canto da caixa. No cenário IV, há um bebê enfiado
num vaso e uma criança num baú, enquanto, no cenário V, a mãe que segura o bebê
está embaixo de uma árvore, e há uma mãe com uma criança no colo. No cenário VII, o
bebê, em vez de monstros, está cercado por tartarugas, e no último cenário o bebê no
berço faz parte de um círculo de pessoas e está sendo protegido por um cão. Podemos
ver, por essas transformações nos cuidados do bebê, que o casal está conseguindo
integrar o bebê. Para Jackson (2008), da mesma maneira que um bebê recém-nascido

não pode sobreviver sozinho e precisa de cuidados carinhosos e contínuos, a conexão
novamente restaurada ao Self também precisa desses mesmos cuidados. Sentimos que o
bebê, nos cenários, representava, não somente o bebê não conseguiram gerar, mas
também a conexão restaurada que os cônjuges estabeleceram com o Self conjugal.

O Círculo
Para Kalff (2003), as mais impressionantes manifestações do Self são aquelas
que aparecem no círculo, que ela identifica como o começo do desenvolvimento de um
ego mais fortalecido. Nos cenários dos dois casais há evidência de círculos construídos
na areia. Para o casal I, o círculo apareceu no cenário V (sessão 9), quando fizeram algo
semelhante a uma ilha no meio da caixa de areia. Para o casal II, no último cenário,
vários círculos foram desenhados na areia; um com duas árvores grandes no meio,
outro com uma pedra, e outro círculo feito de pessoas e um bebê, com uma mesa farta
de comida no meio; que indica uma centralização do casal, e a sensação de maior
integração.

8 - Considerações finais
O interesse por este tema surgiu do desejo de obter melhor compreensão do
sofrimento psicológico decorrente de um diagnóstico de infertilidade, abordado dentro
da conjugalidade, com o intuito de oferecer um tratamento psicológico eficaz e breve
dentro do contexto terapêutico.
A questão da infertilidade, embora possa surgir em decorrência de um problema
físico sofrido por um dos cônjuges, é entendida como um fator que tem interferências
em vários conflitos da conjugalidade, e assim, precisa ser abordada dentro da relação
conjugal e não no plano individual, pois tem repercussões importantes para os dois
cônjuges.
O diagnóstico de infertilidade, em geral, é recebido depois que o casal já passou
um tempo tentando uma gravidez e não está conseguindo realizar esse desejo. Em
muitos casos, esse diagnóstico não significa que o casal desista de ter esperanças de
gerar um filho biológico, pois, hoje em dia, os avanços médicos oferecem soluções e
alternativas para casais com problemas de infertilidade.
Mesmo assim, entendemos que, diante desse diagnóstico, os cônjuges têm que
elaborar a possibilidade de que eles não vão ter um filho biológico da maneira esperada,
ou seja, sem intervenção médica, e essa realidade pode abalar a relação profundamente.
Nesta pesquisa tentamos compreender os conflitos que surgem com casais que
receberam esse diagnóstico e também os conflitos que estão subjacentes à queixa. A
revisão da literatura identificou que, em termos gerais, para qualquer indivíduo que se
depara com a impossibilidade de gerar um filho, isto provoca sentimentos de perda e
causa grande sofrimento.
Os resultados desta pesquisa corroboram as observações do estudo realizado por
Stammer et al (2002). Nos dois casos que analisamos, observamos que os cônjuges
tinham desenvolvido dinâmicas de comunicação que sustentavam a ilusão de uma
relação bastante harmônica, equivalente ao que Stammer et al (2002) denominam
‘emaranhados harmoniosamente’. Entendemos esse funcionamento como uma defesa
construída para se proteger contra os possíveis conflitos que poderiam surgir se um ou
ambos os cônjuges se abrisse para os próprios sentimentos de impotência perante essa
situação incontrolável e imprevista.

Percebemos que, durante o processo, os casais conseguiram nomear e apropriarse dos próprios sentimentos e elaborar melhor os impactos que o diagnóstico de
infertilidade teve e continua tendo nas suas vidas individuais e conjugais.
Adicionalmente, eles elaboraram juntos, num diálogo mais aprofundado, as alternativas
perante a não gravidez, que não necessariamente resultou numa decisão definitiva sendo
tomada por eles, mas, o setting terapêutico foi propícia para explorar e melhorar a
natureza da comunicação que existia entre os cônjuges, para que cada um pudesse se
expressar e escutar o outro.
Os resultados da pesquisa sugerem que a terapia breve pode ser eficaz para
tratar essa questão de infertilidade conjugal, e os instrumentos utilizados, o genetograma
e o Sandplay foram efetivos para que pudéssemos atingir os objetivos propostos, ou
seja, são recursos adequados para identificar e compreender os conflitos de casais
inférteis.
Entendemos que os casais participantes desta pesquisa tiveram a oportunidade
de elaborar não apenas o luto para a infertilidade, mas também para a perda da
experiência de gravidez, do filho biológico e da continuidade genética.
Os dois casos analisados neste estudo apresentaram casamentos de longa
duração e de relativa estabilidade, e os dois casais confirmaram, no início do processo,
que sentiam que existia bons níveis de comunicação entre eles e que havia poucos
conflitos. Os dois casais tinham passado por decepções e frustrações durante o período
em que estavam tentando engravidar, e as mulheres expressaram como se sentiam
decepcionadas cada vez que menstruavam.
Observamos que os dois casais tinham investido muita energia para construir
uma imagem de seus casamentos, na qual prevalecia a harmonia e o bem-estar.

Ao

mesmo tempo, qualquer fragilidade ou dificuldade representava uma ameaça para o
casamento, e como conseqüência, os cônjuges preferiam não expressar seus sentimentos
negativos por receio de que o ‘vaso’ do casamento não tivesse condições de sustentar
um possível conflito e diferenças de opiniões.
No caso do casal 1, percebemos que, durante o processo, os dois cônjuges
desenvolveram uma visão mais crítica do seu relacionamento e entenderam que a sua
necessidade de evitar conflitos e expressar sentimentos negativos e dolorosos tinha
contribuído para que a relação não se desenvolvesse além de um nível superficial.
Durante o processo eles começaram a testar mais o casamento, colocando-se no lugar do
outro e desenvolvendo um diálogo mais profundo sobre a questão da infertilidade, o

que, com o tempo,

transformou-se numa abertura para considerar as alternativas e a

possibilidade de adotar uma criança, que também representou um evolução da idéia
inicial, de que só podiam adotar ‘o bebê idealizado’, para a possibilidade de adotar uma
criança que precisava de um lar.
No caso do casal 2, entendemos que as questões psíquicas e sociais dos dois
cônjuges

implicaram

muito mais no desenvolvimento da relação; eles acabaram

construindo muitas defesas contra o que sentiam ameaçar seu relacionamento. Uma
das conseqüências dessa atitude era ficarem isolados e dependentes um do outro,
idealizando o próprio casamento, o que limitou as oportunidades e o espaço para
questionamentos e crescimento . Os cônjuges investiram energia em manter a ilusão de
que tinham construído uma relação baseada na igualdade e maior comunicação, mas
percebemos que existia bastante discriminação na relação. Sentimos que Cristina,
embora nesse período sustentasse a casa, organizava sua vida em função do marido e
tinha muita dificuldade em se apropriar dos seus próprios sentimentos e desejos, não só
em relação à não maternidade, mas também em outras áreas da sua vida.
Mesmo assim, durante o processo de terapia breve notamos mudanças e
transformações na relação e nas comunicações e uma busca, por parte dos dois, de
elaborar mais profundamente a questão da infertilidade e o luto pela não gravidez.
Como Feldman (2002) observa, antes da gravidez a criança arquetípica já está
constelada entre os pais e dentro de cada cônjuge, e com o decorrer do tempo e a
construção do casamento, essa imagem idealizada da criança se desenvolve dentro da
relação conjugal. Entendemos que o processo do luto para a perda da continuidade
genética significa que cada cônjuge tem que enfrentar feridas arcaicas e freqüentemente
tem poucos recursos para elaborar essa perda ou a consciência das próprias necessidades
psicológicas, para que uma solução criativa e transformadora possa ser encontrada.
Entendemos que a utilização da terapia de Sandplay, como instrumento de
pesquisa para abordar questões ligadas à infertilidade, produziu resultados importantes
para um melhor entendimento do sofrimento psicológico de um casal infértil.
Entendemos que essa técnica não-verbal e criativa pode proporcionar um canal de
comunicação para que os casais elaborem melhor essa perda. Sentimos que os casais
tinham, por necessidade, desenvolvido defesas que impediam uma elaboração mais
profunda dessa questão, e através da areia e das imagens construídas, junto com uma
reflexão sobre os cenários, a energia psíquica foi mobilizada de maneira renovadora e
transformadora.

Existem poucos estudos publicados sobre a utilização de Sandplay com casais, e
conseqüentemente, há poucas referências a respeito de uma metodologia adequada para
desenvolver

uma pesquisa dessa natureza.

Conforme já

existem, mas, em geral, o Sandplay com casais tem

observamos, pesquisas

sido utilizado

como um

instrumento diagnóstico e não tanto como um instrumento terapêutico.

Portanto,

recorremos aos trabalhos publicados (Matta, 2006), que oferecem um método eficaz
para trabalhar com indivíduos e os adaptamos ao nosso estudo sobre casais.

Nesse

sentido, existem possibilidades de desenvolver um método especificamente direcionado
ao trabalho com casais e que poderia ser muito importante para dar continuidade a este
estudo.
Ademais, os cenários foram analisados sempre tratando o casal como a unidade
de pesquisa e observando os cenários feitos em sua totalidade, elaborados pelos dois
cônjuges, e não como trabalho individual feito por um ou outro parceiro (embora os
dados sobre a

ordem e a escolha de cada miniatura tenham sido

coletados).

Acreditamos que são necessários mais estudos que empreguem esse instrumento na
terapia com casais para que conclusões mais abrangentes possam ser alcançadas.
Como observamos, a questão da infertilidade está inserida no diagnóstico
médico e freqüentemente os impactos psicológicos desse diagnóstico não são
considerados pelos médicos. Acreditamos que, no contexto mais amplo, a terapia breve
é uma opção viável e eficaz a ser considerada como parte de um tratamento mais
extensivo

para a questão da infertilidade conjugal.

Também avaliamos

que os

instrumentos de genetograma e Sandplay são bastante efetivos em propiciar a
compreensão da experiência psicológica da infertilidade vivida por casais e promover
oportunidade para realizar uma elaboração mais profunda das dificuldades enfrentadas
e dos conflitos subjacentes a essa questão.
O processo de individuação envolve crescimento contínuo, reflexão, elaboração
e integração dos acontecimentos da vida, dos prazeres e das dores que a vida apresenta,
para que as transformações e o sentido da vida possam ser encontrados. Desse modo,
entendemos que, por meio de uma análise mais profunda dessa questão, o casal tem a
possibilidade de fortalecer sua união e desenvolver um diálogo mútuo, que abre um
lugar para olhar as dificuldades subjacentes à questão da infertilidade, e permitir uma
reflexão para que um caminho criativo e renovador possa ser trilhado juntos.
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dados.
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