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Resumo 
 

SOUZA JUNIOR, Marcos Antonio Dias. Questão de independência. O 
processo do adolescer do filho único: Uma análise fenomenológica., São 
Paulo, 2012. Orientadora: Professora Doutora Marina Pereira Gomes. 
Trabalho de Conclusão de Curso, PUCSP, 2012. 

 

A adolescência hoje em dia já é considerada parte do processo real de 

passagem na vida do ser humano. Situada entre a infância e a maturidade, 

trata-se de um período conturbado para a maioria dos jovens principalmente 

por apresentar mudanças, como a transformação corporal, o amadurecimento 

das suas ideias e da própria identidade. Desenvolvo neste trabalho de 

conclusão de curso um estudo sobre a adolescência do ser humano a fim de 

contribuir para uma melhor compreensão do processo de adolescer do filho 

único através das experiências do próprio adolescente. A coleta dos dados foi 

realizada através da aplicação do Teste de Apercepção Temática (TAT), teste 

projetivo criado por Henry Murray. A análise dos dados foi concretizada com 

base na Psicologia Fenomenológica que, entre suas qualificações, realiza uma 

compreensão do universo do indivíduo. Para isso recorreu-se a um colaborador 

adolescente que é filho único e que reside com seus pais na cidade de São 

Paulo. 
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Introdução 
 

Conceituação do tema 

 

 A palavra adolescência deriva do substantivo de ordem latina 

adollacentia, que constitui o significado de “crescer” ou “crescer em direção à 

maturidade”. De acordo com essa afirmação, podemos dizer que a 

adolescência é um processo, uma etapa do ciclo do desenvolvimento humano, 

situada entre a infância e a maturidade. O Ministério da Saúde do Brasil, com a 

Organização Mundial da Saúde, define a faixa etária dos adolescentes como 

compreendida entre 10 e 20 anos. Já o ECA, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nos termos do art. 2º da Lei 8.069/90 no Brasil, considera 

adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos. Portanto, o período da 

adolescência possui uma variável, quando relacionado às considerações de 

idade, pois se trata de um estágio que não pode ser definido com clareza, dada 

sua subjetividade, que envolve mudanças de indivíduo para indivíduo.   

De acordo com Aberastury (1990, p.15):  

 
A adolescência é um momento crucial na vida do homem e constitui a 
etapa decisiva de um processo de desprendimento. Este processo 
atravessa três momentos fundamentais: o primeiro é o nascimento, o 
segundo surge ao final do primeiro ano com a eclosão da genitalidade, 
a dentição, a linguagem, a posição de pé e a marcha; o terceiro 
momento aparece na adolescência. 
 

 Aberastury apresenta o período de transição da fase infantil para a fase 

adulta como determinante para a construção e completude do ser; é de 

fundamental importância considerar as transformações da adolescência, que 

incluem aspectos biológicos, psicológicos e sociais.  

 O aspecto biológico produz modificações físicas visíveis que 

caracterizam a puberdade. Ballone (2003) faz considerações sobre as 

mudanças corporais e apresenta dados como “a puberdade feminina inicia 

entre os 11 e 14 anos, ocorrendo variações, quando surge a primeira 

menstruação que é simultânea com as transformações do corpo como rápido 

crescimento, os seios começam a aumentar, a cintura afina, os quadris 

alargam, surge pilosidade no púbis e nas axilas, as glândulas sudoríparas se 
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desenvolvem tornando o odor do corpo mais intenso e provocando maior 

sudorese nas axilas. No menino as transformações iniciam por volta dos 13 

anos e estas são mais lentas do que nas meninas. As transformações são os 

aumentos dos órgãos genitais, o nascimento de barba e surgimento de pelos 

na região pubiana, pernas, braços e peito. Além da modificação da voz, que 

fica mais grave, o esqueleto se alonga, os músculos se enrijecem, o tronco e 

os ombros alargam e a pele se torna mais gordurosa.”. 

O aspecto físico se torna importante para esses adolescentes, pois 

evidencia as transformações pelas quais passam e, dessa maneira então, a 

sociedade, que não os reconheciam passa a identificá-los. Entretanto, deve-se 

levar em consideração ao falar de adolescência não apenas as transformações 

corpóreas, mas as mudanças psicológicas pelas quais os adolescentes 

passam, principalmente por estarem perdidos, e ainda não realocados dentro 

desta sociedade, pois não são mais crianças para integrar-se em um ambiente 

infantil e ainda não estão amadurecidos para frequentar meios adultos. 

Erikson (1972) apresenta um olhar do adolescente a partir da premissa 

de que a sociedade o julga e o compara: 

 
Em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um 
processo de reflexão e observação simultâneas, um processo que 
ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual o 
indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira 
como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com 
uma tipologia que é significativa para eles; enquanto que ele julga a 
maneira como eles o julgam, à luz do modo como se percebe a si 
próprio em comparação com os demais e com os tipos que se 
tornaram importantes para ele. (ERIKSON, 1972, p. 21)  

 

A partir da citação de Erikson pode-se fazer a relação de que o 

adolescente é uma figura que passa muitas vezes despercebida na construção 

da sociedade, porque ele traz consigo o empecilho de não possuir um grupo já 

que não se identifica com outros, mesmo que sejam iguais a ele. Dessa 

maneira, este jovem não consegue criar soluções para determinados 

problemas cotidianos como ocorre com os adultos, mas também não pode 

mais apenas receber ordens do que fazer, porque não é mais criança. Esse 

momento traz um objeto de reflexão no ponto de vista do adolescente que não 

possui uma voz ativa, portanto há a necessidade da sua própria construção.  
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Essa construção muitas vezes é complicada pela presença dos pais e 

seus anseios. Melo (2005) apresenta o fator da ansiedade dos pais na 

mudança da dinâmica familiar de modo que “o período do adolescer é uma 

fase de descobertas e de início da aquisição da independência, sendo 

necessário o estabelecimento de limites, por parte dos pais, para que os 

mesmos aprendam o que é certo ou errado e formem uma personalidade 

saudável.” (p 1). 

Conforme o jovem se desenvolve, seu comportamento emocional é 

alterado momentaneamente. Visto que esse aspecto faz parte do processo de 

adolescer, e cria então traços da sua personalidade própria, o adolescente se 

volta para a questão de ser autônomo dos valores apresentados pelos pais até 

esse período. Cabe aos pais o papel de compreender o processo de 

independência. Outeiral (1994) apresenta a necessidade da visão dos pais no 

modo de compreender a independência do filho: 

 
(...) é necessário deixar claro, não é uma ruptura com a família, mas 
sim a transformação de vínculos infantis de relacionamento por um 
outro tipo de vinculo mais maduro, mais independente e mais adulto. 
Tal processo é, sem duvida, doloroso tanto para os adolescentes 
como para os pais. (OUTEIRAL, 1994, p. 37) 
 

Assim sendo, é nessa fase da vida adolescente, transição entre o deixar 

de ser criança e ainda não ser adulto, que o indivíduo adquire também a 

capacidade de pensar o abstrato e dedicar sua faculdade ao questionamento 

do mundo que o rodeia. A independência, questão existente no ser humano 

desde o seu nascimento, é primordial no processo do adolescer.   

Outeiral (1994) apresenta um olhar sobre isso no seguinte trecho: 

 
Esta situação, obviamente, se intensifica na adolescência, quando o 
adolescente trata de definir sua identidade, entre outras maneiras, 
pela oposição às ideias e valores dos pais. É como se ele dissesse a 
si próprio: ‘me opondo a meus pais, descubro-me como alguém com 
uma identidade própria e não dependente deles. ’ (OUTEIRAL, 1994, 
p. 39) 
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Busca pela temática aplicada  
 

Buscando referências para a realização deste trabalho tive contatos, 

além das obras já citadas, com artigos relacionados a uma adolescência mais 

contemporânea e que condiz com uma realidade mais plausível: a 

adolescência está sendo vista como um período solidificado, uma fase da vida 

que não é mais tratada como passageira ou transitória, mas como integrante 

da constituição de vida do ser humano. 

Salles (2005) desenvolveu um trabalho sobre o modo de observar a 

infância e a adolescência na sociedade contemporânea. A partir do 

pressuposto de que o indivíduo e a sociedade estão interligados, com a 

ressalva de que são elementos distintos, a autora apresenta aspectos da 

construção do tempo, passando por períodos diferentes para estabelecer o 

lugar dos jovens na contemporaneidade.  

Entretanto não se pode deixar de lembrar que o adolescente, assim 

como a criança em algumas épocas, não possuía seu espaço porque não era 

considerado diferente dos adultos. O conceito de criança e adolescência é 

produzido pela própria sociedade, em seu período industrial, afim de que estes 

jovens sejam submissos aos seus parentes. Dessa maneira então, eles são 

retirados de toda e qualquer forma de afazeres salariados e responsabilidades 

e passam aos poucos a constituir o seu espaço, mais especificamente a 

adolescência, que começa a ser percebida sem um vinculo direto com o 

desenvolvimento humano.   

 
A adolescência passa a ser caracterizada como um emaranhado de 
fatores de ordem individual, por estar associada à maturidade 
biológica, e de ordem histórica e social, por estar relacionada às 
condições específicas da cultura na qual o adolescente está inserido. 
(SALLES, 2005, p.35) 
 

Já no período visto como sociedade moderna a criança e o adolescente 

são dependentes dos seus pais. Eles não possuem nenhum poder de 

responsabilidade pelos seus atos nem por nenhuma outra função que exercem. 

A diretriz principal neste período é a questão disciplinar: tanto crianças como 

adolescentes, obrigatoriamente, necessitam do estudo para se tornarem 

adultos. 
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Na sociedade contemporânea o adolescente e a criança são colocados 

em patamares mais visíveis, constituindo assim um relacionamento igualitário 

perante os adultos ao mesmo tempo em que ocorre um grande questionamento 

sobre o adulto ser o centro da sociedade enquanto que a adolescência é um 

período de vida que se estende. 

Olhar a independência no momento de vida dos adolescentes na 

presença dos pais é o que pretende este trabalho.  
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Método 
 

Para atingir o objetivo proposto, será aplicado o Teste de Apercepção 

Temática de Henry Murray (TAT), instrumento projetivo e qualitativo. A análise 

será feita com base na Psicologia Fenomenológica a fim de investigar o papel 

dos pais e do próprio jovem dentro das dinâmicas familiares durante o 

processo de independência adolescente.     

Foi aplicado o TAT em 1 (um) adolescente, na faixa etária determinada 

pela classificação de tal, sem uma necessidade definida de sexo, raça ou 

credo. Ele foi encaminhado através de uma pessoa de meu convívio que tomou 

conhecimento da minha pesquisa e disponibilizou-se para fazer a mediação 

entre eu e o meu sujeito. O contato inicial será feito por telefone para que as 

dúvidas sejam esclarecidas e que ele aceite participar como sujeito do meu 

trabalho. As únicas exigências serão a de ser filho(a) único(a) e morar com os 

pais na cidade de São Paulo.  

A aplicação foi realizada na Clinica Psicológica “Ana Maria Poppovic” da 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do Curso de Psicologia da PUC-

SP. Foi também utilizado um gravador, com o consentimento do participante 

(Anexo 1), para que seja realizada a transcrição do registro de dados na 

Íntegra. O teste TAT foi desenvolvido por Henry Murray, psicólogo norte-

americano que se destacou, sobretudo, ao estudar a personalidade normal 

com base na psicanálise. O instrumento foi publicado inicialmente em 1935, 

mas sua forma definitiva, usada até hoje, foi publicada apenas em 1943. 

De acordo com a definição dada por Silva (2005), no Manual de 

Aplicação e Interpretação do Teste de Apercepção Temática, o teste consiste 

no uso de gravuras que representam cenas diversas, com diferentes graus de 

estruturação e realismo, a partir das quais o testando é solicitado a desenvolver 

um tema, narrar uma história. De posse desse material, o psicólogo teria 

condições de identificar a atitude do indivíduo frente a diversas situações, seus 

temores, desejos, dificuldades, enfim, a dinâmica de sua personalidade. 

O TAT é um método projetivo, termo criado por L.K. Frank em 1939, 

“para designar um conjunto de instrumentos que procurava abordar o indivíduo 

naquilo que ele apresenta de singular” (p.19). Portanto, trabalha-se com 

a hipótese projetiva. De acordo com essa hipótese, ao responder aos 
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estímulos, o indivíduo projeta e revela aspectos da sua personalidade. Em 

certos momentos essa informação pode não ter um sentido claro, mas ao final, 

quando se analisa toda a produção do examinando, é possível articular os 

conteúdos apresentados de modo a descrever a personalidade característica 

do individuo.  

O papel do psicólogo, enquanto aplicador, e responsável pela 

interpretação, é o de analisar, reorganizar e integrar os aspectos da 

personalidade apresentados. Trata-se de um trabalho singular, principalmente 

por ser uma técnica qualitativa, e não quantitativa, buscando nas entrelinhas a 

própria subjetividade do testando. 

A análise dos dados apresentados no teste será realizada através da 

fenomenologia-existencial. 

 Quando se analisa etimologicamente o termo ‘fenomenologia’ temos o 

estudo ou a ciência do fenômeno. O fenômeno é tudo aquilo que aparece para 

o individuo em suas relações com o mundo, sendo elas direta ou indiretamente 

relacionadas com o próprio ser. Critelli apresenta em seu livro Analítica do 

Sentido (1996) essa questão do direcionamento do olhar como uma maneira de 

interpretação fenomenológica: 

 
(...) um ponto de vista é apenas um ponto de vista; uma perspectiva é 
apenas uma perspectiva entre outras. E é como uma perspectiva 
relativa e provisória que a fenomenologia mesma se autocompreende. 
(p.12) 
 

Com essa intenção de que as coisas sejam vistas como elas mesmas 

são, o foco de estudo da fenomenologia-existencial apresenta-se como a 

direção que é dada ao real de maneira a identificar nele o caráter de fenômeno 

e não o modo de objeto, visão/característica esta do que é conhecido como o 

pensamento metafísico (ciência e tecnologia). 

Algumas diferenças entre a fenomenologia e a metafísica são 

interessantes de serem discutidas para um melhor entendimento do propósito 

dessa escolha. A metafísica apresenta o conhecimento como uma resultante 

da superação da insegurança do existir enquanto que a fenomenologia diz que 

é a aceitação dessa insegurança presente no homem que permite a 

capacidade de conhecer.  
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Enquanto a metafísica reconhece a possibilidade do conhecimento 
fundada na relação entre o sujeito epistêmico e seu objeto, tomando-o 
como resultante de uma produção humana – a representação –, a 
fenomenologia funda tal possibilidade na própria ontologia humana – 
ela é uma das condições em que a vida é dada ao homem. Enquanto a 
metafísica fala de forma lógica do ser, a fenomenologia fala dos modos 
infindáveis de se ser. (p. 15) 

 

Neste trabalho, portanto, a abordagem fenomenológica foi utilizada para 

analisar os dados apresentados pelo adolescente na aplicação do teste de 

apercepção temática através da subjetividade do sentido do próprio ser 

individuo.  

Cabe a ressalva de que, em conformidade com a proposta 

fenomenológica, não se pretendeu chegar a leis gerais quanto à questão de 

independência para a psicologia do desenvolvimento. Visou-se a compreensão 

do caso em sua experiência singular.  
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Questão da autonomia 
 

 Conforme o adolescente se desenvolve, surgem questões pertinentes 

relacionadas às escolhas que deverá tomar sobre a constituição de sua futura 

vida adulta. Durante este processo de formação da identidade própria, uma 

característica importante é manifestada nos jovens: trata-se da autonomia. 

 Este conceito teórico e praticamente vivencial, já amplamente discutido 

de vários vértices que permeiam contextos culturais, econômicos e políticos, 

possui como característica primordial, independente da maneira como é 

observado, o poder de liberdade que a pessoa em si é capaz de prover. Tendo 

em vista esta propriedade de ter várias interpretações, pontos de vista e pela 

própria questão subjetiva do termo autonomia e da análise que faço a respeito 

da aplicação do Teste de Apercepção Temática aplicado para ilustrar esse 

trabalho, é necessário pontuar a maneira como este conceito é aqui utilizado 

de acordo também com a revisão bibliográfica do tema, já realizada.  

 A visão da autonomia mais pertinente é a exposição de Montandon e 

Longchamp (2007) que apresentam o argumento de que a autonomia refere-se 

‘a capacidade e o poder da pessoa de governar-se, de tomar as decisões que 

lhe concernem. (p.108)’ e, portanto, a liberdade é aqui também levada em 

consideração. Entretanto os autores completam essa definição com a seguinte 

sucessão: 

 
Isso não quer dizer que esta capacidade seja totalmente imanente, 
desligada da realidade social, como se uma pessoa pudesse inverter 
ex nihilo seus pensamentos, como se suas emoções estivessem 
totalmente desligadas de outrem ou suas ações não implicassem 
nenhuma responsabilidade. (p.108)  

 

 Deste modo pode-se implicar que o adolescente só é capaz de se tornar 

autônomo em suas atitudes e inquietações, se tiver conhecimento da realidade 

que o permeia, logo que ser capaz de realizar algo não necessariamente torna-

o apto a realizar.     

 O trabalho desenvolvido por Teixeira, Oliveira e Wottrich (2006) tinha 

como objetivo a elaboração de um instrumento de autorrelato para avaliar 

dimensões de práticas educativas parentais em relação a adolescentes. Na 

construção do material de trabalho, a referência de autonomia que utilizam é 
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“familiar” descrita como “atitudes e comportamentos dos pais que visam facilitar 

a conquista de independência psicológica dos adolescentes no âmbito das 

ideias e da tomada de decisões” (p. 435).  

 Como resultados do trabalho destes pesquisadores relativos à questão 

da autonomia, obtiveram respostas como o incentivo dos pais pela busca da 

independência de seus filhos, no sentido de terem opiniões próprias, 

estimulação para que esses adolescentes tomassem decisões por conta 

própria e também o encorajamento aos filhos na procura por experiências que 

sejam próprias e que dessa maneira aprendam por si mesmos. 

 Esses aspectos também fazem parte da visão proposta por esse 

trabalho de autonomia, sendo que os pais não devem ser retirados do contexto, 

porque são constituintes dessa relação e a visão de autonomia pertinente a 

eles deve ser levada em consideração. Entretanto é visto também que os pais, 

que apresentam o discurso de apoio aos filhos em busca da autonomia, da 

satisfação de crescimento e projeção de futuro, nem sempre são 

compreendidos pelos jovens dessa maneira.  

 
Querem que ele (adolescente) seja autônomo e lhe recusam essa 
autonomia. Querem que persiga o sucesso social e amoroso e lhe 
pedem que postergue esses esforços para “se preparar” melhor. É 
legítimo que o adolescente se pergunte: “Mas o que eles querem de 
mim então?” (CALLIGARIS, 2011, p. 26)  

 
 Um controle em demasia do comportamento dos filhos, de como eles 

devem realizar uma tarefa e de como devem se portar e agir num determinado 

local, por exemplo, pode não ser a atitude ideal para quem procura sua 

autonomia. Quando o adulto impõe certas atitudes rigorosas, até mesmo sua 

autoridade, o adolescente o vê como um bloqueador do seu avanço e então 

duas vertentes surgem: ou ele se reprime ou contesta. A partir do momento em 

que o adolescente se reprime, o acesso dos pais nesse relacionamento torna-

se menor. As chances deste jovem em mostrar-se mais recluso, cada vez 

menos participativo dentro do âmbito familiar, permanecer mais tempo diante o 

computador ou no quarto, distante de outros, tornam-se cada vez maiores. 

Quando há a contestação do jovem diante a fala dos pais, percebe-se que o 

modelo de perfeição característico, principalmente vangloriado na fase infantil, 

é descaracterizado e os progenitores assumem então um posto novo diante o 
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filho, levados em consideração como outros iguais a ele, com problemas, 

frustrações, e defeitos.  

Não se deve descartar a hipótese de que os pais podem ter problemas 

com essa autonomia do filho adolescente, porque, na maioria dos casos, este é 

o período em que os pais encontram-se na meia-idade e deparam-se com uma 

crise de identidade. Seu filho provavelmente está em uma parte do processo 

desenvolvimental avançada, porte físico apresenta mudanças graduais e 

positivas para o ápice da própria vida, enquanto os pais permeiam o que pode 

ser chamado de declínio do processo biológico, já que os seus corpos não 

estão em plena atividade. 

 Outra característica que pode surgir dentro do contexto familiar é a 

síndrome do ninho vazio. Quando os filhos tornam-se autônomos, surgem 

aspectos psicológicos depressivos na família pelo abandono propiciado pelo 

filho e, dessa maneira, as construções do papel de pai e do papel de mãe 

deixam de preencher o dia a dia dos filhos, afastando a família de seu convívio 

e dos próprios interesses. Há mais aparições de casos de síndrome do ninho 

vazio no momento em que o filho parte/sai de casa, porém aspectos 

ansiógenos referentes a esse sintoma surgem na adolescência durante a 

formação da identidade. 
 

A verdadeira independência, no entanto, não se constrói num único 
dia. Durante a adolescência, a dependência continua a existir quase 
sempre numa relação assimétrica, difícil e frágil com a necessidade 
de independência. O adolescente necessita de uma base de 
segurança e estabilidade no lar e nos pais, enquanto se dedica a 
interesses mais prementes. (PEREIRA, 2005, p.96)  

 
 Da mesma maneira que o adolescente necessita estar seguro e 

amparado, ele vê a necessidade da troca dos afetos antigos por novos como 

uma forma de mostrar seu progresso. Os parentes mais próximos perdem os 

vínculos afetivos para pessoas que surgem na vida deste jovem, como 

amigos/as da escola, namorados/as, entre outros. Nesse momento uma 

transferência dos valores ocorre, porque o adolescente sente-se mais 

preparado, mais maduro, tanto emocionalmente como socialmente e/ou 

sexualmente. Tal tarefa pode não ser realizada de forma positiva tanto para a 

família como para o próprio adolescente por se tratar de aspectos relacionais. 
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Sensações como a saudade da família ou a perda de um filho, e também o 

inverso, fazem parte deste processo autônomo.  

 Levemos em consideração também outro aspecto relevante para a 

situação do jovem adolescente: O núcleo familiar e sua constituição 

contemporânea.  

 Nos casos em que a composição familiar não se encaixa no modelo 

básico de constituição pai – mãe – filho (visto que esse é o modelo é 

preponderante no âmbito social, o que não significa que seja o mais presente e 

sim o mais almejado) algumas alterações relacionadas ao trabalho assalariado 

e ao cuidador da casa, por exemplo, são transformadas e adaptadas ao 

cotidiano e ao tipo de vida que essa família leva. Em uma suposição de 

episódio em que a constituição familiar é apenas de uma mãe solteira e um 

filho, a maneira de relacionamento será distinta do que o almejado socialmente. 

Esta mãe tem que dar conta do trabalho assalariado, por consequência deve 

passar horas a fio fora de casa. Deve também dar atenção a casa e aos 

trabalhos domésticos além de manejar a situação com um filho adolescente, 

em fases de conflitos internos e externos.  

 Outro exemplo ilustrativo é a família que se torna amiga do adolescente, 

perdendo parâmetros hierárquicos para colocar-se no mesmo patamar que 

este jovem. Exemplo disso são pais que ‘saem de balada’ com os filhos, que 

são parte da convivência do círculo de amizade dos filhos e que interferem no 

próprio processo de rompimento das relações.  

  Dentre as relações parentais deste adolescente e as delimitações do 

próprio espaço desse jovem frente à dinâmica social, deparamo-nos com certa 

circunstância atônita de que talvez haja dificuldade do adolescente em desligar-

se do que foi vivido em sua infância para que possa evoluir suas ideias, suas 

percepções e então lhe falta o objeto para a oposição, para o enfrentamento, 

para que possa se apropriar da vivência. 

 O adolescente diante de seu furacão vivencial é considerado um 

problema familiar e tem o intuito maior de transgredir as regras impostas pelos 

adultos, pois apenas dessa maneira é que ele impõe a sua existência. De certo 

modo, o adulto recrimina o adolescente por tentar, e deveras conseguir, 

transgredir o que lhe foi imposto da mesma maneira que o adolescente critica a 

não possibilidade de realização e atuação do seu lugar na sociedade. 



 
 

 13 

Os adultos receiam as irrupções transgressivas que os adolescentes 
podem escolher como maneiras de se afirmar. Mas, sobretudo, os 
adultos sabem confusamente que o que há de mais transgressor nos 
adolescentes é a realização de um desejo dos adultos, que estes 
pretendiam reprimir e esquecer. (CALLIGARIS, 2011, p. 34)  

   
 De certa forma o adolescente pode não acreditar que a sua família é a 

melhor, que ela não possa lhe oferecer tudo que ‘necessita’ – em grande 

demasia supérfluos para os adultos, todavia relacionados ao status de 

adolescente – naquele momento, que seus pais não lhe entendem e que fazem 

tudo para que sua vida seja um ‘inferno’. 

 Diante das considerações até aqui realizadas, é necessário pontuar que 

cada adolescente alcança um nível distinto de grau da autonomia, em 

consequência do meio cultural do qual participa, satisfazendo assim a sua 

valorização nesta sociedade.  
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Questão do grupo 
 

 O viés da autonomia neste trabalho está diretamente relacionado à 

maturidade dos adolescentes, ao modo como eles determinam suas escolhas, 

como se apresentam à sociedade e como buscam a apropriação de sua 

liberdade e de sua personalidade. 

 A concepção de autonomia possui também alguns outros conceitos 

interligados à sua construção. Para o adolescente, que permanece neste 

espaço entre infância e maturidade plena, entre ser querido como criança e ser 

reconhecido como homem, há uma insegurança de ser quem ainda não é ou, 

talvez, de não ser quem realmente é. 

 Neste momento o jovem apresenta algumas dificuldades provenientes 

dessa insegurança, como a timidez diante do outro, a inexperiência de vida em 

alguns aspectos diante do adulto, que o tornam inseguro de si mesmo, 

insatisfeito com o próprio corpo e com as mudanças relacionadas a este: desde 

a voz do garoto que se torna desafinada, até o aumento do seio no corpo das 

jovens. Deste modo ele não se sente bem-vindo ao mundo dos adultos e o 

único meio de continuar existindo sem que caia no esquecimento, diante os 

outros e de si mesmo, é buscar outros em situação similar: formam-se os 

grupos de adolescentes. 

  
Recusado como par pela comunidade dos adultos, indignado pela 
moratória que lhe é imposta e acuado pela indefinição dos requisitos 
para terminá-la (a famosa maturidade), o adolescente se afasta dos 
adultos e cria, inventa e integra microssociedades que vão desde o 
grupo de amigos até o grupo de estilo, até a gangue. (CALLIGARIS, 
2011, p. 36) 

 
Todavia, para que estes agrupamentos existam, o adolescente deve 

possuir características específicas para que possa entrar e realmente ser 

considerado um integrante. A raça, a cor de pele, o credo e a idade, por 

exemplo, podem muitas vezes ser relevantes para a formação deste grupo, da 

mesma maneira que o gosto por uma banda musical exclusiva, um local que 

goste de frequentar e/ou ter um estilo próprio, são atributos que o participante 

deve compartilhar com os demais. 

Mas para os adolescentes apenas esses critérios não bastam, é 

importante que o jovem mostre seus valores e atitudes, provando que não é 
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mais uma criança. Entre os grandes pontos cobrados pelos integrantes do 

grupo está a autenticidade, porque não adianta nada se o adolescente for 

como todos os outros do mundo. Ele deve se destacar, ser diferente e, por 

isso, ser merecedor de estar nesse grupo. É indispensável também ser leal ao 

grupo. É ele que dará suporte, são os amigos que estarão presentes, e não 

poderão ser decepcionados. Este aspecto varia de grupo a grupo dependendo 

da sua funcionalidade e das suas regras. Há sempre algo em comum entre os 

adolescentes que os determinam enquanto grupo.  

Em alguns grupos é necessário também realizar certas tarefas 

audaciosas para que os adolescentes se constituam membros ativos dos 

mesmos, como um ritual de passagem e presença. A apreensão do jovem 

quanto a não aceitação o faz capaz de práticas até então não conhecidas, que 

não lhe convinham e ainda mais as que não lhe seria ético ou correto. O furto e 

o uso de drogas são atividades, por exemplo, que envolvem o adolescente 

neste momento de aprovação diante o grupo. O adolescente é colocado à 

prova de um modo que não era antes na sua família. Ele não precisava se 

afirmar diante o outro a não ser que fosse através do enfrentamento ou de um 

diálogo mais fervoroso em troca de algo que almejava. 

Este jovem, que passou pelo momento da descoberta de um grupo que 

o acolhe, do ‘ritual de passagem’ para que possa frequentá-lo, encontra então 

mais um desafio, sendo a manutenção do próprio dentro deste grupo.    

O jovem precisa resignificar tudo o que sabe sobre a convivência em 

ambiente familiar para que possa conviver neste grupo a qual pertence e que a 

partir deste momento será sua família, sem que ele o renegue por não ser mais 

criança, nem adulto. Aqui ele possui voz e espaço para exercer o domínio da 

sua, até então não completamente desenvolvida, independência. Todavia, 

todos os indivíduos que são representantes deste coletivo também querem 

possuir voz e independência, fazendo com que a convivência se torne 

complicada com questões simples, por exemplo.  

É necessário que o adolescente saiba mensurar suas possibilidades 

dentro do grupo, de modo que respeite a si mesmo, antes de respeitar o outro, 

de modo que é preciso que ele tenha um espaço próprio para que faça parte do 

espaço coletivo. Quando isto não é atingido, ocorre uma transgressão no grupo 

por causa das divergências dos jovens. Eles infringem regras do grupo para 
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prejudicar o outro, eles atacam nos pontos fracos que já conheciam, não se 

mostram adultos, mostram-se infantis. Regridem. 

Os grupos se mantêm muitas vezes com alta rotatividade dos 

participantes adolescentes, tanto por causa da aceitação e identificação que 

pode se alterar com o tempo, por causa da realização dos rituais – ou de sua 

não realização, como também difícil missão de se manter neste grupo.  

 O adolescente pode ser integrante de vários grupos distintos, tanto 

físico como virtualmente. Nos tempos de hoje, não podemos desconsiderar a 

internet como um meio a analisar o jovem na formação e participação de 

grupos. As redes sociais estão presentes em grande parte de seu dia a dia seja 

diante dos computadores ou então dos modernos aparelhos de celular, quando 

não das duas máquinas.  

Amizades de adolescentes que se conhecem pessoalmente podem 

passar a ser mais distantes do que aquelas que surgiram pela internet. Existe 

uma fonte de confiança nos jovens, que se mostra nessa sociedade 

contemporânea, de que o ao vivo nem sempre é o melhor, o mais válido, mas 

quem diz que o compreende, sendo que nem sempre é possível discernir a 

verdade na fala de uma pessoa através de um aparelho. 

   
Mesmo se o comportamento adolescente fosse totalmente regrado 
pelo plano de não mais depender do reconhecimento dos adultos, 
mesmo se isso fosse possível (e talvez se torne possível, por 
exemplo, no grupo adolescente), a autonomia assim realizada ainda 
seria o sonho dos adultos para o adolescente. (CALLIGARIS, 2011, p. 
56) 

 
 Independente da forma do grupo, seja virtual, só para admiradores de 

determinada banda, seja por ou gosto culinário ou seriado que assiste, é algo 

fundamental ao jovem. Sua função de agregar aqueles que ainda não são 

reconhecidos, e recusados pelos adultos, os torna mais aptos a dominar seus 

sentimentos, suas angústias e seu modo de ver o mundo a qual pertencem, no 

individual e no coletivo.   
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Questão da aplicação 
 

O porquê de ser filho único 

 

Conforme a questão desencadeadora apresenta, propus que o 

adolescente residisse com ambos os pais para que, na projeção proposta pelo 

TAT, pudessem aparecer ambas as figuras de modo similar, sem que a 

presença de uma das figuras fosse ressaltada, como seria a hipótese levantada 

para o caso de filho de pais separados. 

A proposta de que fosse filho único teve a intenção de que a relação 

com os pais não fosse atravessada pela presença de um irmão, restringindo 

assim a variável da interferência fraterna no processo de adolescer e na 

questão de independência do colaborador. 

 

 

 

Nota sobre a aplicação   

 

A aplicação do teste foi realizada conforme havia sido previsto 

anteriormente1. O primeiro contato com a colaboradora foi por correio 

eletrônico. Após lhe enviar um breve resumo do trabalho, explicando 

principalmente a sua função como participante, mandei ainda por e-mail uma 

cópia dos termos de consentimento para que tivesse acesso ao documento e 

aos seus direitos enquanto sujeito de uma aplicação de teste psicológico. 

Foram necessários dois encontros, de duração aproximada de 1 (uma) 

hora e 40 (quarenta) minutos cada, para que a parte da entrevista e aplicação 

do próprio teste fossem concluídos. Após esses encontros, foi agendado mais 

um contato feito por telefone, para que o inquérito das pranchas fosse 

realizado. Este encontro teve a duração de 50 (cinquenta) minutos2. 

 

 

                                                
1 Vide a sessão “Método” para mais informações. 
2 Tanto os termos de consentimento quando a entrevista, a aplicação e inquérito do teste 
encontram-se nos arquivos anexos 1 e 2,  respectivamente, ao final deste trabalho. 
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Questão Formal 
 

 Neste capítulo apresento a importância dos aspectos formais contidos 

na aplicação e que foram analisados conforme a classificação do manual do 

teste de apercepção temático e também dados relevantes no ponto de vista do 

aplicador.  

 

Dados de Observação 

 

 Como observação inicial, do primeiro contato, tive uma colaboradora 

receptiva, que se propôs a fazer o trabalho da melhor forma possível, 

respondendo as questões da entrevista de forma simples e disposta. Nos dias 

marcados para fazer a aplicação do teste não tive problemas quanto a atrasos 

ou faltas. A colaboradora se manteve tranquila, mesmo que em alguns 

momentos se mostrasse ansiosa. Os tempos de resposta e elaboração das 

narrativas foram altos, demostrando certo esforço e bastante empenho na 

produção das histórias e nas respostas dadas no inquérito.  

 

 

 
Análise formal 

 

O tempo de latência do conjunto de pranchas não foi constante, mas 

progressivo. No início, nas 3 (três) primeiras pranchas apresentadas, ele 

estava dentro do tempo de latência curto e conforme o decorrer da aplicação 

eles se tornaram tempos de latência longos, principalmente após a prancha 10 

(dez), de modo que quase todas as pranchas seguintes tiveram um tempo 

inicial após 1 (um) minuto de análise da prancha, pela colaboradora, em 

silêncio.  

Pode-se então pensar que incialmente a colaboradora lançou-se na 

situação, de modo que compreendeu o trabalho a ser realizado. 

Posteriormente, houve uma contenção pessoal ao passo que a ansiedade 

diante o estímulo tornou-se maior do mesmo modo que suas defesas.  



 
 

 19 

Os tempos totais das pranchas são altos; todas as histórias são 

extensas e complexas, de modo que é condizente o grande tempo das 

construções. 

Os relatos feitos tem uma visão inicial não tão bem estruturada, mas que 

aos poucos ganham corpo e uma linha de raciocínio concisa. Percebi esse 

movimento da colaboradora como uma impulsividade inicial, mas que possui 

uma capacidade de adaptação.  

Ao analisar as pausas frequentes no discurso, vê-se que elas ocorrem 

para que haja uma melhoria na formulação do discurso, portanto, ela os faz 

selecionando e refletindo sobre a própria produção. 

Um aspecto de observação percebido foi, no início da aplicação e na 

apresentação da prancha 16 (dezesseis), a necessidade de aprovação ao 

realizar a tarefa. A presença da fala nestes dois casos demonstra a ansiedade 

da colaboradora e, desta maneira, ela tenta encontrar a segurança através da 

aprovação por parte do aplicador. 

Outro aspecto importante de observação a ser levado em consideração 

é a ansiedade manifesta presente de forma gesticular. Entre demonstrações de 

profunda inserção na tarefa, percebidas através da face comprimida, ressalto 

os movimentos das mãos, que mexiam bastante no cabelo e na posição da 

prancha, forma que a colaboradora possuía de demonstrar que estava bem 

comprometida a construir uma história com embasamento e substância.  

Em grande parte do teste, a colaboradora ateve-se a observar a prancha 

em silêncio. Pode-se perceber também alguns momentos de impulsividade 

através de exclamações e comentários, como “Que horror!” após a construção 

da história onde uma das personagens morre, que refletem a labilidade 

emocional da colaboradora ao se envolver com a narrativa e o estímulo que lhe 

fora apresentado. 

Não houve traços de digressão (observações não pertinentes), cinismo 

(como uma verbalização desdenhosa), observações críticas (um indício de 

agressividade) ou recusa de resposta aos estímulos durante a aplicação. 

O estilo de linguagem da colaboradora condiz com a sua faixa etária 

adolescente. Há o uso de alguns clichês e vícios de linguagem ao mesmo 

tempo em que o estilo não é determinado por completo falho, frustrado, já que 

não há um vocabulário tão restrito nem um retardo intelectual. Deixei explícito 
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na transcrição os vícios de linguagem (“aí” e “super”) para que pudesse ser 

percebido. 

Não há expressões surrealistas no discurso da colaboradora, assim 

como também não há neologismos ou perturbações no decurso do 

pensamento. 

Houve distorções de percepção quanto à forma das figuras presentes 

nas pranchas. Pude concluir que para que sua narrativa pudesse ser produzida 

o estímulo deveria ser modificado de modo que a colaboradora não se sentisse 

desprotegida, ameaçada ou com seu ego ameaçado. Exemplo disso é a 

apresentação de uma prancha em que na imagem encontrava-se uma mulher 

em pé encostada em uma porta, mas que a colaboradora visualizou como uma 

mulher deitada em sua cama, local em que se sentia segura e confortável. 

 A fluidez na verbalização é de tal modo que por mais pausas que haja 

na construção das histórias, ela é corrente, sem uma quebra ou desvio do foco 

principal.   

 Não existem também contradições entre os temas apresentados e as 

expressões da colaboradora. Conforme ela se demonstra triste com a história, 

por exemplo, há um movimento por parte dela que a faz apresentar tal atitude, 

mostrando seus afetos de forma natural.  
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Questão da Análise Geral 
 

Levando em consideração tudo o que me foi revelado pela colaboradora 

nas pranchas do TAT pretendo fazer uma conexão entre os conteúdos 

apresentados para uma leitura das projeções efetuadas. 

No decorrer da aplicação do teste foram verificadas respostas “clichê”, 

que indicam a capacidade de adaptação do sujeito à tarefa proposta e a 

sensibilidade à área evocada (SILVA, 2005, p.10). Das 20 (vinte) pranchas 

aplicadas, 16 (dezesseis) estão dentro das expectativas pré-dispostas.  

Quanto a esta temática das pranchas, percebeu-se uma recorrência e 

repetição na construção das histórias, apontando assim para a pertinência de 

determinados temas para a colaboradora, tais como: 

 
• Autoconfiança  

• Confiança no outro  

• Independência  

• Realização profissional  

• Reflexão  

• Relacionamentos amorosos 

• Relacionamentos familiares  

• Superação 

  

Posso afirmar então que a colaboradora comoveu-se diante os estímulos 

propostos, de certo modo projetando seus desejos e necessidades, além de 

conflitos e frustrações. 

Para começarmos a entender a dinâmica desta aplicação, precisamos 

antes de qualquer coisa conhecer o protagonista. Os heróis apresentados nas 

pranchas variam suas personalidades, seus modos de pensar, conflitos e 

ansiedades, mas possuem em comum algumas questões pertinentes à 

adolescência, como neste exemplo retirado da prancha 9 (nove) referente ao 

não reconhecimento de suas qualidades: “Ela começou a ficar com muita, 

muita inveja da amiga, muitos ciúmes também, ficava com mais caras que ela, 

e aí ela sempre ficava escondida atrás de uma árvore que tinha, observando o 

que a mulher fazia para que todo mundo tratasse bem ela”. Tais demandas 
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começam a surgir para o herói ainda de forma protegida no seu átomo infantil e 

se desenvolvem (a maioria) na adolescência, frente aos atritos familiares.  

Um aspecto importante do herói a ser avaliado é o seu poder de 

reflexão. O protagonista das histórias tem como referência um olhar positivista 

para o mundo e suas relações, de modo que sempre tenta visualizar o que 

acredita ser a melhor escolha a ser feita, o melhor caminho a seguir, ao mesmo 

tempo em que, quando se trata de algo que ele não possui o controle e que 

pode lhe lesionar, ele busca enxergar como um aprendizado ou até mesmo 

como a solução para aquele problema/situação. Dois trechos podem 

exemplificar essa constatação:  

”E aí um policial arrombou a porta e entrou na casa e a cena que eles 

viram era a mãe morta em cima da filha, também morta. Então por fim a mãe 

fez o que provavelmente quase todas as mães fariam pelos filhos.” Este trecho 

da prancha 18 (dezoito) ressalta que a morte do herói não foi vista como algo 

ruim, mas como uma maneira de “continuar vivendo” junto à filha, sendo a 

opção que mais lhe era aceitável. 

O trecho a seguir da prancha 12 (doze) apresenta como este herói utiliza 

uma passagem ruim da sua vida ser presa em um campo de concentração 

durante a Segunda Guerra Mundial, para poder subverter para um estado de 

realização profissional: “E aí quando chegou a primeira vez que ela contou as 

histórias para as crianças, ela ficou contando, e contando e todas adoraram e 

aí ela viu que ela tinha muita história na vida dela e então ela percebeu, que 

por mais que fosse estranho ficar preso num campo de concentração, isso 

poderia ter ajudado na vida dela e aí ela virou uma grande contadora de 

histórias (...)”.  

Entretanto nem sempre o herói consegue chegar a essa concentração 

sozinho e neste caso há a presença de outro personagem na narrativa que o 

auxilia. Em algumas pranchas vê-se a figura da avó, muitas vezes colocada 

como uma imagem protetora, auxiliando e direcionando a formação do caráter 

do herói, como neste trecho da prancha 1 (um): “E aí, um dia ela está lendo 

tudo isso, a avó descobriu, viu que as pessoas não eram más, que ela era 

bonita de verdade, que não estava indo mal nas provas, viu que tudo isso que 

ela pensava dela, era um pouco viajem dela. Então o menino pensou em fazer 

isso que a avó fez, que isso que ele estava pensando dele, era mesmo 
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realidade, ou ele que estava inventando isso e sofrendo. Aí a partir desse dia, 

ele resolveu prestar mais atenção no que as pessoas falavam dele e acreditar 

também nelas, no que as pessoas falavam dele e tentar pensar que não era 

verdade, que ele era bonito e tudo mais”. 

 Observa-se que há uma necessidade da passagem do tempo para que 

os heróis descritos possam refletir e apreender com a vida ‘o que ainda não 

sabem’, ‘o que acreditam não saber’ e ‘aquilo que ainda têm que desenvolver’ 

para se tornarem pessoas íntegras, corretas e completas. Entretanto, esse 

avanço temporal também pode ser visto como uma lacuna que ainda será 

completada pelo herói. 

 Quanto à temática, as narrativas construídas pela colaboradora tem em 

sua maioria a constituição familiar ligada ao herói de fato. Em algumas a família 

está presente fisicamente, em outras os familiares que já faleceram aparecem 

em memória. 

 Nem sempre a família está definida, mas se faz presente pelo desenrolar 

da história do herói, como “Aí ele ficou ouvindo e os pais estavam falando, a 

mãe estava contando para o pai que ela conseguiu” presente na prancha 11 

(onze), em que não há descrições da familia. 

Em outro caso, a família se faz presente e até mesmo impõe ao herói o 

que deve fazer ou faz sem seu consentimento como visto na prancha 17 

(dezessete): “E aí quando os pais da menina, da mulher, descobriram isso eles 

ficaram muito bravos com a menina, a mulher, porque ele achava que era o pai 

que tinham que escolher o homem com quem a filha tinha que se casar e ele 

era o homem errado e tudo mais e como um castigo pra filha, eles mudaram de 

cidade”. 

 Pode-se dizer que, para a colaboradora, a família possui grande 

importância para o fechamento da sua Gestalt. Vemos, em paralelo a isso, que 

nas relações da adolescência as figuras parentais ganham uma maior tensão e 

atrito e são determinantes para sua constituição, seja por um modelo de 

pai/mãe a ser seguido ou pelo inverso. 

Esmiuçando as constituições familiares presentes nas histórias, temos o 

retrato da figura da mãe. Na maioria das pranchas esta ocupa um lugar de 

omissão, sem perspectiva e sem muita autoridade frente ao herói. Sua relação 
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nem sempre é direta, mas através da fala do herói, percebe-se a sua presença. 

Há casos em que a mãe está presente na vida do herói, mas ele não a 

reconhece como detentora deste papel, passando-o assim para outra figura 

feminina presente na narrativa. Um exemplo desta questão está presente na 

prancha 7 (sete): “Ela tinha uma empregada que era muito legal com ela, 

porque a mãe dela, os pais dela, não ficavam muito com ela, trabalhavam, 

tinham outras coisas pra fazer, cuidavam de si próprios e ela ficava maior parte 

do tempo com a empregada dela que era muito legal pra ela, lia pra ela, 

contava história, conversava, brincava (...)”. 

O lugar de mãe cuidadora do herói é compartilhado por duas outras 

figuras caracterizadas nas pranchas e narrativas: a empregada e a avó. A 

empregada não é vista como uma pessoa menosprezada e/ou que tem a única 

função de criada, ela ocupa um posto importante junto ao herói, sendo quem o 

ampara, quem o vigia, o protege e com quem compartilha momentos 

importantes, como na prancha 5 (cinco) “(...) uma mulher muito rica, e ela tinha 

um monte de empregadas e uma das empregadas era mais próxima dessa 

mulher, mais rica, então ela e a empregada se davam muito bem, a empregada 

ajudava ela e vice-versa.”.  

Neste primeiro trecho vemos que a relação é apresentada como muito 

positiva e é por conta dela que o segundo trecho é significado como fruto desta 

relação: “Ela (a empregada) entrou no quarto da mulher e tinha um recadinho 

na mesa dizendo (...) que a mulher também tinha seus problemas, e que eram 

muitos, e viu que a morte era melhor que a vida e deixava tudo pra empregada, 

a casa, o dinheiro e os objetos. E a empregada ficou muito triste, porque ela 

era bem próxima da mulher e ela começou a ver que o dinheiro não deixa a 

pessoa mais feliz.”.  

A figura da avó do herói possui características marcantes de uma 

cuidadora, capaz de substituir a mãe biológica e auxiliá-lo em suas jornadas 

pessoais de autoconhecimento, como na prancha 20 (vinte) “E a família da 

mulher (figura da avó) estava supertriste com essa doença, os filhos e os netos 

dela, e ela tinha uma netinha de 10 anos que gostava muito dela e que estava 

supertriste, porque ela sabia que a avó dela ia morrer em pouco tempo, mas aí 

a mulher que não queria deixar a netinha dela triste falou, pra tentar ajudar a 
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neta, então ela falou “quando eu morrer, eu quero ser enterrada e não 

cremada, de preferência em um dia de chuva”. 

A presença de figura masculina nas histórias da colaboradora foi 

construída de duas formas: uma figura paterna e a figura do homem amante do 

herói.  

Na maioria das narrativas não há referência à figura paterna, deste 

modo podemos colocá-lo em outra relação, afastado do herói. Praticamente é 

ausente nas histórias, mas se analisarmos sua postura nas que é mencionado, 

temos inicialmente um pai punitivo, autoritário e severo, mas que muda suas 

concepções de acordo com o que o herói apresenta: “E aí então eles viram que 

se aquele homem deixou a filha deles tão triste quando ela ficou longe dele, 

significa que ele era um homem bem legal e que a filha tinha realmente 

gostado muito dele. Então eles resolveram voltar pra cidade deles e quando 

eles se reencontraram, a menina e o homem, eles ficaram muito felizes, se 

abraçaram e o humor da menina aumentou bastante, ela ficou bem mais feliz, 

bem mais humorada, e aí os pais viram que não adianta eles escolherem um 

homem pra filha deles ou quererem resolver o futuro dela. Eles viram que ela 

tem que resolver porque é o futuro dela, e ela feliz os pais vão estar felizes 

também.” A associação com o homem detentor do poder torna a relação afetiva 

com o pai muito mais difícil para um adolescente.  

As alusões feitas à figura masculina como amante possuem um 

destaque importante. O herói tem algumas relações com a figura masculina 

como amante, nos casos do herói como figura feminina, tratando-se de um 

amor puro, sincero e que é correspondido, por exemplo, na prancha 10 (dez): 

“Ela ia ficar um ano na Itália e depois ia voltar pro Brasil, que era onde ela 

morava. E claro que ela estava com um pouco de medo, ela não sabia como ia 

ser direito, mas quanto ela chegou lá acabou tudo dando certo e ela se 

apaixonou por um homem e aí ele também se apaixonou por ela, eles estavam 

vivendo muito felizes juntos, eles começaram a namorar, eles se davam bem, 

tinham conversas legais.”. 

Entretanto, o amante nunca se apresentou como defensor do herói 

diante de algum problema pelo qual passava ou para se impor diante a família 

do herói. Como ilustrador desta questão, não temos exemplos pelo fato de ser 

sempre deixado para trás. 



 
 

 26 

Através da história produzida na prancha 16 (dezesseis) podemos 

analisar o desenvolvimento da adolescência frente à questão parental. Como 

uma questão inicial, tivemos já um grande tempo de latência, de quase 3 (três) 

minutos em silêncio, sinal que a colaboradora se conteve e conforme foi 

construindo a narrativa ela mostrou não ser controladora de sua ansiedade. A 

cada fala, pausada e concisa, pode se perceber que o tema abordado era de 

total importância para ela neste momento e ela o apresentou por querer que 

outra pessoa pudesse compartilhar da sua vivência e saber o que estava 

acontecendo. 

A história é conduzida pela adolescente, que apontou algumas 

informações importantes: “(...) desde os 3 (três) anos ela só estudava violino, 

os pais não se preocupavam com os estudos dela, só com o violino. Eles não 

sabiam se era o que ela mais gostava de fazer, mas era o que eles gostavam, 

era o que eles queriam que ela fizesse. Então eles mandavam fazer. E aí 

quando ela foi crescendo e virando adolescente, ela foi desencanando do 

violino, ela já tinha enjoado, queria fazer outras coisas (...) e de repente ela 

resolveu parar, largou o violino. E aí os pais ficaram muito deprimidos (...). 

Cada vez mais a menina foi deixando o violino e quando ela fez 20 (vinte) 

anos, ela já tinha esquecido tudo e não sabia tocar mais nada no violino. E aí 

os pais perceberam que eles fizeram tudo errado, que eles não podiam ter 

obrigado ela a tocar, que era o que ela queria fazer da vida. Então eles viram 

que fizeram isso com a filha deles, mais por eles do que por ela (...)”. 

 Há várias sinalizações da colaboradora de como ela tem buscado sua 

independência. Antes de tudo, ela segue uma escolha que nem ao menos é 

sua, algo que lhe foi imposto: tocar violino. Esse “tocar violino” pode ser 

interpretado das mais diversas formas dentro da vida de um adolescente em 

relação com seus pais, desde ser obrigado a fazer algo que não gosta, como 

comer legumes no jantar, até mesmo ter de satisfazer um desejo dos pais no 

qual não se vê realizando, como ter de participar de cultos religiosos 

fervorosos, ainda que não acredite nisto. 

  Em sequência, ela mostra que foi obrigada a tocar violino até o 

momento em que “ela foi crescendo e virando adolescente” e neste momento 

ela engatilha a sua decisão “ela foi desencanando do violino (...) queria fazer 

outras coisas (...) e de repente ela resolveu parar, largou o violino”. Este é o 



 
 

 27 

momento crucial em que apresenta sua independência diante os pais. O 

momento em que ela tentando desvencilhar-se das obrigações impostas, 

fazendo (as próprias) escolhas que lhe agradam. 

No caso desta história, os pais do herói não abriram um espaço de 

conversa para saber se a filha gostaria de tocar violino e da maneira que 

ocorreu, a menina não se sentia acolhida o suficiente para que pudesse falar 

que não gostava, fator que mais gera o desconforto nos pais quando a 

adolescente larga o instrumento: ela não se pronuncia. O não dito está 

presente na relação como a válvula de escape de um conflito familiar. 

Uma observação importante é o ciclo de idades das personagens citada 

pela colaboradora. Após as questões iniciais e o apontamento da questão de 

independência, a próxima idade quista e alcançada pelo herói são os 20 (vinte) 

anos. Nesta posição o herói não se vê mais como um adolescente e sim como 

um adulto, capaz de fazer o que quiser, com liberdade e autonomia e é citado 

então que nesta idade o herói já não se lembra mais como tocar o violino. 

Houve uma ressignificação do que ele acreditava ser a sua infância e ao se 

deparar com o violino novamente, ele não se vê apto a tocar, mostrando assim 

que ele não possui uma sintonia e que a sua vontade de não querer tocar 

provou-se maior que a imposta pelos pais. Aqui, o herói se vê independente. 

Agora, a colaboradora se sente independente. 

Sobre os desfechos das narrativas, estes foram em grande maioria 

favoráveis, de modo que levam a enfatizar mudanças pelas quais o herói 

passou, seja dentro de uma história romântica, uma evolução, crescimento e 

desenvolvimento pessoal ou de um final trágico, como o exemplo da prancha 2 

(dois) em que o herói é idolatrado: “Então graças a ela, a sociedade mudou 

bastante e depois que ela morreu, ela virou um símbolo, as pessoas tinham 

bastante respeito a ela, por ela ter conseguido mudar muita coisa.”. 

Mesmo neste exemplo de término não convencional para as histórias, a 

colaboradora apresenta um modo de compreender o que acontece e resignifica 

o que vivenciou para que lhe sirva de aprendizado.   

 Concluindo a análise, pode-se dizer que o herói atravessa as questões 

pertinentes à sua volta, buscando um enriquecimento ideológico. É possível 

construir uma sequência em sua vida, desde o momento em que se sente só, 

angustiado, sem ninguém ao seu lado, até o momento em que o outro aparece 
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para lhe acompanhar na sua jornada. Com esse outro ele aprende a construir o 

seu próprio ser, sua integridade, sua confiança e suas perspectivas, ao mesmo 

tempo em que este outro começa a prepará-lo para o luto da separação, 

através da reflexão e da independência. Desta maneira ele já está apto para 

ser quem realmente ele é.  
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Questão do fechamento 
 

Neste espaço comento aspectos sobre a colaboradora diante sua 

produção no TAT, e na entrevista pré-aplicação, em modo de síntese 

entrelaçando aspectos importantes da teoria citados nos capítulos anteriores. 

A colaboradora mostrou-se segura através da fala na entrevista, 

apresentando aspectos que a colocavam em posição de independente dos 

pais, como no momento da entrevista que perguntei a ela se ela saia bastante: 

“(...) eu saia lá (na França) bastante com as minhas amigas, a gente ia pra um 

monte de lugar bem longe” e ao questioná-la o que seus pais achavam ela me 

respondeu “Eles sabem que eu sou uma pessoa responsável, então deixam”. 

Entretanto, ao entrar em contato com o teste, deixa de lado a fala, a construção 

de algo pré-concebido, e entra verdadeiramente em contato com as questões 

dicotômicas da adolescência, em que a independência não depende apenas3 

da relação com o outro, mas do ambiente, das ações que ocorrem ao seu redor 

e das sensações e sentimentos. 

Quanto ao clima das histórias, a estruturação dos ambientes, percebeu-

se que houve oscilações durante suas construções. Este aspecto foi variante 

devido à dificuldade de concentração e ansiedade da colaboradora no 

momento em que se deparou em contato com seus conflitos. Para um 

adolescente não é uma tarefa fácil enfrentar problemas quando não se tem 

uma base de sustentação, seja um afeto e confiança fortes na família ou 

cuidadores, seja nas afinidades de amizade, já que sua autoconfiança muitas 

vezes não é suficiente para enfrentar o outro ou aquilo que é do outro. Pode-se 

analisar essa questão através do enfoque fenomenológico de Forghieri (2004) 

quando ela afirma que “O existir é originalmente ser-com o outro (...)” (p.31) 

embasada na produção de Heidegger (1988, p172): 
 

Mesmo o estar só é ser-com, no mundo. Somente ‘num’ ser-com e 
‘para’ um ser-com é que o outro pode faltar. O estar só é um modo 
deficiente de ser-com. 

 
O modo como os heróis lidam com as relações interpessoais é reflexo 

das construções e afinidades da colaboradora. O adolescente, como 

apresentado nos capítulos anteriores, tem a necessidade de se relacionar, mas 
                                                
3 Como se fosse possível dizer e classificar a relação com o outro com o advérbio “apenas”. 
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a dificuldade de ser aceito como é, ainda não adulto e não mais criança, o 

deixa preso nesta lacuna de ‘impertencimento da individualidade’. Pôde-se 

perceber na colaboradora uma dificuldade de deixar as questões infantis para 

enfrentar as transformações e ressignificações impostas pela adolescência.  

Deve-se levar em consideração neste momento algumas variáveis que 

podem ser controladas e também as que não podem ser controladas: o 

desenvolvimento do adolescente não acontece conforme suas expectativas, 

mas do agregado de características que amplia; a idade do adolescente faz 

diferença, ponderando que aos 13 anos já se é considerado como tal assim 

como um outro indivíduo de 17 anos. As peculiaridades de cada idade fazem 

diferença dentro de uma análise subjetiva, portanto não há julgamento quanto 

ao quão aprimorado o adolescente está. 

Uma grande confusão ocorre na mente dos adolescentes, pois 

acreditam que, nesse, momento de transição e indeterminação, a passagem de 

estágio criança-adulto, são obrigados a abrir mão do que lhes era próprio 

anteriormente, quando criança para que possam daqui a algum tempo 

tornarem-se adultos. Uma forma errônea de se concluir a construção do sujeito, 

já que a cada dia nós, seres humanos, catalisamos das nossas relações eu-

mundo, eu-outro, eu-eu mesmo, novos aprendizados para agregar à nossa 

constituição.  

Quando surge o questionamento “Deixei de ser criança para ser 

adolescente?” dever-se-ia explicar ao indivíduo que ele nunca deixa de ser 

quem algum dia foi, pois nós não nos desconstruímos, nós reunimos as nossas 

vivências de todos os segundos existidos, nós acrescentamos. Portanto ser 

adolescente é também ser criança e também é vir-a-ser4 adulto.    

O medo do futuro é uma questão que atravessa o adolescente ao longo 

da sua constituição. A dificuldade de não saber o que será do amanhã, do 

instante seguinte, instala uma angústia, pois ele não possui clareza do que está 

vivenciando e nem o poder de apropriação daquilo que é novo. Ele não se vê 

apto a preencher a busca amorosa do outro, não consegue se ver atuando 

                                                
4 O conceito “vir-a-ser” trata-se de um modo de concepção fenomenológica de existir do ser 
humano, de ser aquilo que foi no passado, ser o que é no presente e ser aquilo que um dia 
será no futuro, desde já.  
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profissionalmente, ao mesmo tempo em que não consegue pertencer ao 

coletivo. 

O afastamento temporal implícito que a colaboradora utilizou ao narrar 

histórias em épocas distintas da que vivencia, levantou-me a duas hipóteses de 

compreensão.  

A primeira delas é referente à relação estabelecida com a figura da avó, 

importante para sua construção de maternalidade, de modo que ela pôde 

apreender uma visão de mundo conforme a que sua avó possuía, complexa 

pela falta de abertura com o outro, símbolos lacônicos de atitudes e satisfações 

do masculino e do feminino, necessidade de impor-se diante de regras 

intransigentes de aceitação comunitárias além de outras possibilidades que 

foram apresentadas durante o teste. 

A segunda possibilidade de compreensão do afastamento temporal, 

presente nas narrativas, é alusiva às defesas da colaboradora que se 

apresentam para que o impacto, ao se defrontar com as áreas mobilizadoras e 

de estímulos do teste (realização da projeção) não sobrecarregue o sujeito com 

suas angústias e inquietações.   

Deixo claro que as duas hipóteses não são exclusivas podendo ser, no 

caso da colaboradora, uma mescla de ambas as percepções. Junto a isto levo 

em consideração a segunda hipótese como a definição de “Apercepção”, do 

próprio teste, em que características da vivência da colaboradora em 

associação às suas questões internas acoplam-se para a criação de uma nova 

forma autêntica, uma nova verdade. 

Uma das grandes questões da adolescência também está presente no 

relato da colaboradora: a falta de espaço para um diálogo dentro das relações, 

onde o adolescente possa ser ouvido e que, além disso, seja levada em 

consideração a sua fala para que ocorra mudança. 

A colaboradora ainda está descobrindo sua própria adolescência, 

provando que os vínculos que possui com seus representantes parentais ainda 

são fortes e sustentam as suas decisões. Em contraponto, consegue 

demonstrar seu desenlace e impulso à independência. 
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Questão final 
 

 Tive, como questão fundamental e norteadora deste trabalho, a busca 

sobre a adequação do uso do Teste de Apercepção Temática para uma análise 

do processo de adolescer, objetivando, como questão básica, a independência 

de um adolescente filho único diante seus pais. 

 Cabe ressaltar que o Teste de Apercepção Temática é um instrumento 

clínico utilizado em sua maioria das vezes para situações de diagnóstico e 

reconhecido como um teste de dinâmica de personalidade. Portanto, é um 

disparador para um trabalho psicoterapêutico em que será levado em 

consideração à produção e subjetividade do indivíduo junto às questões que 

aparecerem dentro das habilitações do psicólogo.  

Em um panorama geral, vimos que o herói é constituído à imagem e 

semelhança do colaborador, abrangendo seus temores e anseios.  

Deste modo temos uma validação da aplicabilidade do Teste de 

Apercepção Temática em adolescentes, visto que, para se tornar 

independente, é necessário constituir-se como indivíduo determinando 

conceitos, em sua maioria abstratos e reflexivos, determinando seu lugar 

dentro da sociedade e dos átomos aos quais pertence, sentindo-se seguro e 

apropriado daquilo que é, resignificando aquilo que já foi e almejando aquilo 

que um dia virá a ser .  
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Anexos  
Anexo 1.

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, _________________________________, RG _________________________, 

responsável por _________________________________, RG _______________________, 

declaro, por meio deste termo, que concordei na participação da pesquisa de campo referente 

ao trabalho de conclusão de curso intitulado "Questão de independência. O processo do 

adolescer do filho único: Uma análise fenomenológica", desenvolvido pelo aluno Marcos 

Antonio Dias Souza Junior, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do Curso de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estou ciente de que o trabalho de 

conclusão é orientado pela Profa. Dra. Marina Pereira Gomes, a quem poderei contatar se 

julgar necessário, através da secretaria do Curso de Psicologia da PUC-SP.  

Afirmo que aceitei que meu filho/filha participasse por sua própria vontade, sem 

receber qualquer incentivo financeiro e com o único objetivo de colaborar com o sucesso do 

trabalho. Fui informado(a) do objetivo estritamente acadêmico do estudo, que é analisar, na 

abordagem fenomenológica-existencial, como se dá o processo de adolescer do filho único 

através das experiências do próprio adolescente e da coleta dos dados realizado com o Teste 

de Apercepção Temática (TAT), criado por Henry Murray. No entanto, estou ciente, também, 

que posso interromper a participação na pesquisa caso meu filho/filha não se sinta confortável 

em algum momento. O realizador do trabalho colocou à minha disposição formas de como 

encontrá-lo por telefone (11 98233-5472) e/ou e-mail (marcosmahx@hotmail.com), para que o 

acesso seja possível a qualquer momento. Estou ciente de que a comunicação pode se referir 

às dúvidas que sejam de ordem pessoal e de meu interesse. 

Fui também esclarecido (a) de que o uso das informações que foram oferecidas estará 

subordinado às normas éticas de pesquisa envolvendo seres humanos da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. A 

colaboração se fará anônima, sendo autorizada a gravação e transcrição da aplicação do teste 

TAT organizada com o fim especial do estudo em apreço. O aluno responsável por tal estudo 

me ofereceu cópia assinada deste Termo de Consentimento, conforme recomendações da 

CONEP.  

   São Paulo, ___ de _____________de 2012. 

Assinatura do participante:___________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante: _____________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________________________ 

Assinatura do orientador:____________________________________________________ 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, _________________________________, RG _________________________, 

declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de campo referente ao 

trabalho de conclusão de curso intitulado "Questão de independência. O processo do 

adolescer do filho único: Uma análise fenomenológica", desenvolvido pelo aluno Marcos 

Antonio Dias Souza Junior, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do Curso de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estou ciente de que o trabalho de 

conclusão é orientado pela Profa. Dra. Marina Pereira Gomes, a quem poderei contatar se 

julgar necessário, através da secretaria do Curso de Psicologia da PUC-SP.  

Afirmo que aceitei participar por minha vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro e com o único objetivo de colaborar com o sucesso do trabalho. Fui informado(a) do 

objetivo estritamente acadêmico do estudo, que é analisar, na abordagem fenomenológica-

existencial, como se dá o processo de adolescer do filho único através das experiências do 

próprio adolescente e da coleta dos dados realizado com o Teste de Apercepção Temática 

(TAT), criado por Henry Murray. No entanto, estou ciente, também, que posso interromper a 

minha participação na pesquisa caso não me sinta confortável em algum momento. O 

realizador do trabalho colocou à minha disposição formas de como encontrá-lo por telefone (11 

98233-5472) e/ou e-mail (marcosmahx@hotmail.com), para que o acesso seja possível a 

qualquer momento. Estou ciente de que a comunicação pode se referir às dúvidas que sejam 

de ordem pessoal e de meu interesse. 

Fui também esclarecido(a) de que o uso das informações que ofereci está subordinado 

às normas éticas de pesquisa envolvendo seres humanos da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Minha 

colaboração se fará anônima, sendo autorizada a gravação e transcrição da aplicação do teste 

TAT organizada com o fim especial do estudo em apreço. O aluno responsável por tal estudo 

me ofereceu cópia assinada deste Termo de Consentimento, conforme recomendações da 

CONEP.  

   São Paulo, ___ de _____________de 2012. 

 

Assinatura do participante:___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________________________ 

Assinatura do orientador:______________________________________________________ 
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Anexo 2. 

 

Entrevista e Aplicação do Teste de Apercepção Temática 

 

Nome: H. F.  

Idade: 13 anos  

Data de Nascimento: 19 de março de 1999  

Sexo: Feminino 

Genograma:  

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro semidirigido para entrevista:  

• Queria que você me contasse um pouco de você, dos momentos da sua 

vida, o que você gostaria de me contar sobre você e indo por esse 

caminho. 

• O que você gosta de fazer nos seus momentos vagos?  

• E com a companhia dos seus amigos? 

• Que tipo de música você gosta de ouvir? 

• Passeio que gosta de fazer? 

• Recebe mesada? 

• Como você descreveria o convívio com seus pais? Por quê? 

• Já passou por algum momento que acredita que tenha sido muito 

importante pra você enquanto adolescente?  

• O que você acha que é ser adolescente? 

• Como um adolescente deve se comportar? 

• Qual a importância da adolescência no seu ponto de vista? 

• Você tem alguma coisa pra acrescentar, que você não tenha dito, mas que 

você tenha ficado com vontade de contar? 

M (aplicador): Queria que você me contasse um pouco de você, dos 
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momentos da sua vida, o que você gostaria de me contar sobre você e indo 

por esse caminho. 

H (colaboradora): Complicado. É, eu não sei, assim, sempre, nunca tive, 

assim, problema, eu sempre gostei muito da minha vida, nunca precisei ir 

para psicólogo, sempre gostei da minha escola, que é uma escola pública 

só que da USP um pouco diferente, tem uma diversidade bem grande de 

gente lá, tem pobre, rico e aí eu acho ela bem legal, sempre gostei da 

minha escola, sempre fiz atividade física, gosto de esporte, sempre fiz 

esporte também, e aí eu fui pra França ficar seis meses lá e voltei mês 

passado. Foi difícil voltar, lá eu fiz um monte de amigos, a escola era 

superlegal, nossa casa era superlegal, aí então voltar fica difícil, mas é bom 

também rever todo mundo aqui. 

 

M: E como foi para você sair daqui? 

H: Tudo foi um pouco difícil, mas não tanto quanto voltar, porque eu sabia 

que depois de 6 (seis) meses eu ia rever todo mundo aqui né? E eu estava 

bem ansiosa para ir, eu não sabia nada ainda, não sabia para qual escola 

eu ia, como seria minha casa, então eu estava bem ansiosa. Aí quando eu 

cheguei lá eu fiquei na casa da minha tia, enquanto eu ainda não tinha uma 

casa e depois quando a gente foi para minha casa era superlegal, tinha uns 

vizinhos legais. Pro meu primeiro dia de aula lá, eu estava meio nervosa 

né, eu não sabia a língua muito bem, escola diferente, em outro país e aí 

eu lembro que eu cheguei no primeiro dia e aí já era uma saída de estudo, 

então eu já cheguei e fui embora. Eu fiquei bem assustada, porque eu já 

cheguei indo embora, não deu nem tempo de dar tchau para os meus pais, 

mas foi bem legal, todo mundo me acolheu bem e aos poucos eu fui 

aprendendo a falar, aprendi bem, fiz bastantes amigos e minhas 

professoras foram bem legais, eu ficava até tarde na escola, até umas 

cinco horas. E aí depois, chegando em dezembro, eu fui ficando, assim, 

porque eu não me conformava que eu tinha que ir embora, foi bem triste e 

aí, quando eu cheguei aqui foi legal também, rever todo mundo, mas ainda 

dá saudade. Agora, eu não sei, agora estou indo pra escola, mas estou 

gostando menos do que antes, esta ficando diferente sabe? A vida das 

pessoas tem muito “mano”, mas tenho minhas amigas lá, bastante amigo e 
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tudo mais. 

 

M: O que você gosta de fazer nos seus momentos vagos?  

H: Eu gosto, assim, depois da escola eu nunca fiquei muito com a tarde 

livre, o dia inteiro em casa, eu sempre fiz bastante esporte, eu gosto muito 

de esporte. Gosto de passear, gosto de ficar no computador também, 

Facebook, gosto de ler. Eu sou bem caseira, gosto de ficar um tempo em 

casa, mas depois de muito tempo, tenho vontade de passear, ficar um 

pouco na rua. 

 

M: Você sai bastante com seus amigos? 

H: Saio. Agora tenho saído mais que antes. Isso eu estou sentindo falta. Na 

França é mais livre, da pra andar mais de metrô sozinha, daí eu saia lá 

bastante com as minhas amigas, a gente ia pra um monte de lugar bem 

longe. Aqui eu saio menos do que lá, porque tem menos metrô, mais 

perigoso... 

 

M: E o que os seus pais acham de você sair sozinha e com suas amigas? 

H: Eles sabem que eu sou uma pessoa responsável, então deixam.  

 

M: E quando você sai, você provavelmente leva dinheiro com você. Você 

recebe mesada? 

H: Não, nunca recebi mesada, porque sempre que eu preciso eu falo com 

meus pais e eles me dão. Mas aí esses últimos tempos eu queria comprar 

uma coisa mais cara, um jogo, eu não queria pedir para os meus pais, 

porque é uma coisa que eu queria, mas aí eu fui guardando dinheiro. Daí 

se eu quiser comprar uma coisa mais cara eu tenho meu próprio dinheiro, 

daí eu fui juntando. Um dia minha avó queria que eu passasse uns 

contatos para o computador para e ela me pagou por hora e eu fui juntando 

e consegui comprar com o meu dinheiro, mas normalmente eu peço para 

os meus pais a não ser quando for abusar, assim. 

 

 

M: Como você descreveria que é o convívio com seus pais? 
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H: Convivo bem. Às vezes tem umas briguinhas assim, mas normalmente a 

gente tem uma boa relação. Eu sou supercarinhosa com eles. 

 

M: E o que você acha que é ser adolescente? Você já se considera 

adolescente? 

H: Eu acho que sim. Eu acho que é uma fase legal que eu tenho que 

aproveitar, porque passa logo, mas também tenho que tomar cuidado, 

porque é uma fase que a gente está mais... louco, não sei como dizer. 

Louco, assim, acho que até mais velho, com uns 15 anos, mas acho que é 

uma fase boa e que tem que aproveitar bastante. 

 

M: Existe um jeito certo do adolescente se comportar?  

H: Eu acho que tem que viver. Tomar cuidado, saber o que está fazendo, 

não pegar carona com alguém bêbado, assim, não bobear e aproveitar. 

 

M: Qual a importância da adolescência para você? 

H: É importante porque é uma fase em que você não é mais criança, mas 

ainda não é adulto então você tem coisas diferentes para fazer, você não 

quer brincar mais de Barbie, você já começa a querer ir para balada e 

pensar que é algo que já vai passar, logo você vira adulto. Você ainda não 

tem tanta responsabilidade como um adulto, acho isso legal. 

 

M: O adolescente tem responsabilidades? 

H: Um pouco sim. 

 

M: Do quê? 

H: Por exemplo, estudar pra prova, fazer lição de casa, responsabilidade 

também quando vai sair sozinho com os amigos, você tem que ter 

responsabilidades, se vai atravessar a rua tem que ficar esperto e essas 

coisas... 

 

M: Você já passou por algum momento importante enquanto adolescente?  

H: Já, uma coisa que marca? Tipo, namorinho... 

M: Tem alguma outra coisa quanto à adolescência que você acha 
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importante? 

H: Acho que é isso, mais ou menos, o que eu falei. 

 

 

M: E o adolescente é independente? 

H: Já é mais independente que uma criança, mas também não é 

superindependente. Eu acho que é, mas dependendo dos pais, que não 

deixam sair, não deixam fazer nada, porque tem medo, protegem muito o 

filho e ele acaba ficando mais dependente dos pais. 

 

M: Mais alguma coisa a acrescentar, que eu não tenha perguntado ou que 

você não tenha dito? 

H: Eu acho que não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 42 

Aplicação do Teste de Apercepção Temática 

 

M: Eu vou te apresentar as pranchas do teste e a partir daí eu quero que 

você conte uma história para cada uma das pranchas, com começo, meio e 

fim. Quero que você me diga o que está acontecendo, os pensamentos e 

sentimentos dos personagens e quais acontecimentos que levaram à 

situação atual e o que acontecerá depois.  

H: A história que eu quiser, eu posso inventar? 

M: Exatamente. 

Eu vou anotar tudo o que você disser, por isso peço que fale devagar. 

Caso surja alguma duvida é só perguntar, tudo bem? Podemos começar? 

H: Tá bom. 

  

 

 

Prancha 1 

T.L.  04.98’’  

T.T.  6:31.06” 

 

H: O que é isso? 

M: É a imagem que eu quero que você construa a história 

H: Como eu não sei direito o que é esse objeto que está aqui, eu vou 

inventar uma coisa que talvez não faça sentido com ela, mas...  

Então, é uma criança que não era muito segura dela mesma, então ela se 

achava menos do que era. Ela ficava reclamando, ela sofria um pouco e aí, 

ela ficava se olhando num espelho, ou ficava olhando pra um objeto que 

talvez fazia ela pensar na vida e se acalmar, e aí então ela sofria, assim, 

um pouco na escola porque ela não era segura, mas ela não falava isso 

pra ninguém e então ninguém podia ajudar ela. E ela tentava resolver isso 

sozinha, ela sofria um pouco. (Eu posso viajar né? - M: À vontade!) E aí um 

dia então ela se achava feia, e que era burra, e tudo mais mesmo que ela 

não fosse, mas aí um dia ela achou um diário da avó dela, que já tinha 

morrido, (já fui pra além da imagem, mas...) e aí no diário da avó dela 

estava escrito, ela nunca conheceu a vó, e estava escrito que ela (avó) 
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também era insegura e sofria por isso na escola, porque não acreditava 

nela mesma. E aí, um dia ela está lendo tudo isso, a avó descobriu, viu que 

as pessoas não eram más, que ela era bonita de verdade, que não estava 

indo mal nas provas, viu que tudo isso que ela pensava dela, era um pouco 

viagem dela. Então o menino pensou em fazer isso que a avó fez, que isso 

que ele estava pensando dele, era mesmo realidade, ou ele que estava 

inventando isso e sofrendo. Aí a partir desse dia, ele resolveu prestar mais 

atenção no que as pessoas falavam dele e acreditar também nelas, no que 

as pessoas falavam dele e tentar pensar que não era verdade, que ele era 

bonito e tudo mais. E aí então quando começou a fazer isso, acreditar nas 

pessoas e mais nele, a vida dele realmente melhorou, porque ele viu que 

era tudo um pouco psicológico, que se ele acreditar nele, as pessoas 

também acabam acreditando. E aí então, a partir desse dia ele viveu mais 

feliz, sem problemas, com problemas né, mas sofrendo menos com isso. 

 

Que estranho, quando eu escrevo uma história, eu não escrevo do jeito 

que eu falo, tipo colocando um monte de “aí”, dai quando fala “aí” fica meio 

estranho... 

  

M: Com quais problemas ele continua vivendo? 

H: Problemas que todo mundo tem. Tipo, ninguém tem uma vida assim tão 

perfeita, todos tem problemas, tipo umas provas que ele ia mal e coisas do 

tipo. 

 

 

 

Prancha 2 

T.L.  16.18” 

T.T.  4:21.90” 

 

H: Então, essa aqui é uma mulher que, ela tinha mais dinheiro assim, e até 

que era feliz, sabe? Não tinha problema na vida dela, vivia feliz, e aí, só 

que aí, ela começou a sair, quando ela começou mais a sair, ver o mundo, 

quando ela virou adolescente e começou a sair mais, mais adulta assim, 
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ela reparou muito nas outras pessoas que tinham menos dinheiro e que 

trabalhavam bastante e que não ganhavam muito, e ela viu que algumas 

pessoas sofriam por causa do trabalho, trabalho braçal duro, e ganhavam 

muito menos e ela viu que então o mundo não era só assim como ela 

pensava, do jeito dela, de uma vidinha normal e feliz. E ai ela resolveu 

escrever um livro sobre isso, como ela tinha dinheiro e tinha estudo bom, 

ela escrevia bem, então todos os dias ela ia pra roça, observar as pessoas 

que trabalhavam lá e ia escrevendo sobre a vida delas. Ela começou a 

fazer amizade com as pessoas pobres que trabalhavam duro e descobrir 

mais coisas sobre a vida delas. E tudo ela escrevia no livro. E aí quando 

ela terminou o livro ele foi lançado e fez muito sucesso. E aí todas as 

pessoas que leram se tocaram com o livro, porque ela escrevia bem, as 

pessoas que não sabiam direito desse mundo. E aí como fez muito 

sucesso, muita gente leu, muita coisa mudou na vida dessas pessoas, ela 

começou a fazer amizade com elas e emprestar dinheiro, tentar ajudar, e aí 

coisas mudaram, por exemplo, o salario mínimo aumentou por causa do 

livro dela, muita coisa mudou na vida dessas pessoas, por causa do livro 

dela, da rotina de quem tem um trabalho duro assim. Então graças a ela, a 

sociedade mudou bastante e depois que ela morreu, ela virou um símbolo, 

as pessoas tinham bastante respeito a ela, por ela ter conseguido mudar 

muita coisa. 

 

M: O que a ação de escrever o livro mudou na vida dela? 

H: Ela ficou famosa, como uma pessoa boa, que ajudou muitas pessoas. 

Então todo mundo tinha respeito por ela, ela fez muitas coisas boas pela 

sociedade. Então foi isso que mudou na vida dela. 

 

 

 

Prancha 3  

T.L.         18.85” 

T.T.  7:11.16” 

 

H: ‘Putz’, tem bastante coisa de depressão, mas vou tentar transformar isso 
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numa não depressão! 

Calma aí, eu preciso observar um pouco.  

Difícil... Não vai dar pra transformar numa não depressão, talvez no final.  

Era uma menina que não tinha a vida boa, assim resumindo. Ela não 

gostava da escola, o pai dela tinha morrido e tudo dava errado na vida 

dela. E aí todos os dias ela ia pra um canto do quarto dela e ficava 

chorando, mas aí um dia ela viu que se ela ficasse só chorando, não ia 

adiantar nada, nada ia mudar e ela não ia melhorar, aí ela resolveu sair um 

pouco pra curtir, porque todos os dias era a mesma coisa, ela voltava da 

escola e ficava chorando e nem saía. Ela nem sabia o que ela tinha de 

bom, o que ela sabia fazer bem, os talentos e aí então ela resolveu sair, ela 

conheceu uma banda e aí ela fez amizade com essas pessoas. Todos 

eram músicos. E aí eles convidaram ela pra participar da banda, mas ela 

ficou meio tocada, porque ela não sabia fazer nada, nunca tinha 

experimentado fazer nada e aí eles perguntaram se ela sabia cantar uma 

música que eles tocavam e eles tocaram pra ela e ela conhecia, porque o 

pai dela, que tinha morrido, cantava pra ela, então ela sabia bem a música 

e aí ela resolveu cantar com eles, já que eles convidaram ela pra cantar. E 

ai ela viu que ela cantava bem até, ela tinha talento, tinha uma voz boa, e 

aí a banda, os amigos dela, gostaram, viu que ela sabia cantar bem, então 

ela viu que ela sabia fazer alguma coisa, que se ela tivesse pensado antes 

em sair um pouco da depressão, conhecer a vida, ela podia conhecer muita 

coisa que ela sabia que sabia fazer. E aÍ então ela começou a entrar na 

banda, fazer umas músicas com eles, e daí a música começou a salvar ela, 

porque quando ela cantava, ouvia música ela se esquecia dos problemas e 

ficava bem, então, ela descobriu que se ela ficasse sempre chorando num 

canto não ia adiantar nada, ela tinha que agir de alguma forma, e no caso 

dela, quem ajudou muito foi a música. E aí eles começaram a tocar e fazer 

mais sucesso, e ganhar dinheiro e, bom, ela teve um final feliz, nas 

entrevistas que começaram a fazer com ela, ela contava a história dela e 

todos gostavam, então ela começou a ser mais conhecida e sempre tocava 

com os amigos dela. E aí ela começou ter uma vida melhor com a música e 

não lembrava mais dos problemas, pelo menos quando ela cantava. 

Que trágico. 



 
 

 46 

M: Por quê? 

H: Sei lá. 

 

Eu acabei de ver uma coisa. Eu jurava que no dia que eu fiz a história, eu 

jurava que era uma cama isso aqui e não uma porta! 

 

M: O que ela sentiu quando cantou a música que o pai cantava pra ela? 

H: Ela ficou emocionada e feliz, porque foi com essa música que ela 

descobriu que sabia cantar, mas também um pouco triste porque ela 

lembrou do pai dela.  

Ela ficou bipolar a menina, feliz, triste e emocionada ao mesmo tempo. 

M: E quando ela não cantava? Como ela se sentia? 

H: Ah, ela não ficava tão triste quanto antes, mas ela preferia os momentos 

em que ela estava cantando, porque ela se aliviava um pouco. 

 

 

 

Prancha 4 

T.L.  1:22.93” 

T.T. 7:28.27” 

 

H: Difícil... 

Tá. Não sei, vai ficar meio bobinha. Deixa eu ver... 

Então, tinha uma mulher, que vivia a vida dela normal, ela era bem saideira 

e gostava de ir nas festas, e numa das festas que ela foi, ela conheceu um 

homem que pareceu ser legal, e ai eles começaram a conversar e se 

deram bem. Então eles começaram a namorar, e logo depois se casar, 

logo depois assim. Eles ficaram uns anos casados, mas no fundo a mulher 

se arrependia de ter se casado tão cedo. Muito cedo. E ela achava que ele 

também achava o mesmo, só que eles viviam numa época em que se 

separar não era tão comum. A mulher que se separava não era bem aceita 

na vizinhança, não era comum se separar naquela época. Então ela não 

sabia direito o que fazer, porque ela não estava gostando de viver com ele, 

no fundo, e aí um dia ele fugiu de casa, ela acordou e ele não estava mais 
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lá, não tinha celular na época, mas ela também não ficou tão triste, ficou 

mais chocada, assim. E aí duas semanas depois ele voltou pra casa e ele 

voltou falando, ela percebeu que ele não tinha desculpa mal inventava, que 

ele não estava gostando de ficar com ela. Aí então ele logo falou que não 

estava gostando e ela concordou com ele, mas naquela época, como não 

era comum se separar, ela tinha vergonha do que as amigas iam achar e a 

mulher separada, quase ninguém era separada, então ela disse não. Aí ela 

ficou assim vivendo meio “o que será que eu faço?”, "Será que as minhas 

amigas vão falar mal de mim?”, “Será que não me separo e vivo mal com 

ele?". Aí ela chegou numa conclusão, depois de mais um mês que eles 

estavam vivendo juntos e não estavam se gostando, ela resolveu parar de 

pensar no que os outros iam pensar dela e resolveu fazer o melhor pra ela. 

Então ela realmente falou “acho melhor a gente se separar”, porque ela 

sabia que no fundo ia ser mais feliz assim e não pensar mais no que as 

amigas iam pensar dela. Então se separaram e ela voltou a ir nas festas, 

conhecer outros homens e teve uma vida mais feliz e nem ligava pro que 

os outros pensavam dela. 

 

M: Como foi a relação dela com esses outros homens que ela conheceu? 

H: Ela conheceu, ficou com alguns, ela achou que seria mais feliz se não 

fosse casada, porque ela gostava de sair pra festas, então ela só conheceu 

alguns homens, mas não se casou com nenhum. 

M: O que as amigas dela achavam? 

H: As melhores amigas achavam meio estranho, mas não falavam nada, 

porque eram melhores amigas. As outras achavam horrível e não queriam 

nem se aproximar dela. 

 

 

 

Prancha 5 

T.L. 1:33.62”  

T.T. 6:40.50” 

 

H: Caramba que difícil!   
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Então, numa cidade, morava uma mulher, uma mulher muito rica, e ela 

tinha um monte de empregadas e uma das empregadas era mais próxima 

dessa mulher, mais rica, então ela e a empregada se davam muito bem, a 

empregada ajudava ela e vice-versa. A mulher confiava bastante na 

empregada e a empregada também confiava muito na mulher e a 

empregada que era mais pobre, achava que a mulher, que era bem rica, 

era muito feliz, porque ela tinha muito dinheiro. Então ela achava que tudo 

na vida da mulher era felicidade, porque ela tinha dinheiro e aí essa 

empregada um dia chegou na casa da mulher, pra limpar a casa, e viu que 

não tinha ninguém e normalmente nesse horário a mulher sempre estava 

lá. Ela entrou no quarto da mulher e tinha um recadinho na mesa dizendo 

que a mulher cansou da vida e resolveu ir... (resolveu... ela, calma aí. me 

confundi). No recadinho dizia que a mulher também tinha seus problemas, 

e que eram muitos, e viu que a morte era melhor que a vida e deixava tudo 

pra empregada, a casa, o dinheiro e os objetos. E a empregada ficou muito 

triste, porque ela era bem próxima da mulher e ela começou a ver que o 

dinheiro não deixa a pessoa mais feliz. A patroa era super-rica, mas pelo 

visto tinha seus problemas que a empregada também não sabia. Aí ela 

ficou muito triste e tudo mais e ela resolveu não pegar todo o dinheiro que 

a patroa deixou pra ela e ela não pegou tudo pra ela, porque ela realmente 

viu que não é o dinheiro que traz felicidade, então ela resolveu distribuir pra 

bastante gente, pra vizinhança dela que era mais pobre, não ficou tudo pra 

ela. Aí ela ficou feliz, porque ela ficou com uma parte do dinheiro e pode 

ajudar muita gente, deu um ‘dinheirinho’ pra cada um e claro que ela ficou 

triste com a morte da patroa dela, com o suicídio, porque ela gostava da 

patroa. Então ela aprendeu que não adianta você ser rico pra ser feliz. Sei 

lá. 

M: E o futuro dela como foi? 

H: Foi feliz. Depois de um tempo ela já esqueceu da morte da patroa e ela 

viveu feliz porque ajudou várias pessoas e fora isso ficou com um 

“dinheirinho“ pra ela viver melhor. 

M: E onde ela morou no resto da vida dela? 

H: Na mesma casa, porque ela gostava do bairro dela. E porque ela não 

ficou com todo o dinheiro, então ela não virou rica. 
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Prancha 6  

T.L. 49.17” 

T.T. 9:05.34” 

 

H: Que medo! 

Então, essa história é de uma mulher que tinha alucinações e ela via umas 

coisas, umas caras que assustavam ela, e ah, é claro que ninguém 

acreditava nela. Essa historia se passa, acho que, nos anos 50, então não 

tinha toda a experiência com remédio que a gente tem hoje em dia e ela, 

quer dizer, a família dela, não sabia como curar ela, porque a família dela 

sabia que ela era louca, chamavam ela de louca e a cada dia ela tinha uma 

alucinação diferente, às vezes era ruim, às vezes era alguma que dava 

medo, mas às vezes era uma coisa boa, ela via fadas. Então a família dela 

contratou um homem que ficava observando ela, porque ninguém sabia 

direito o que ela tinha. O homem era tipo um detetive, anotava tudo o que 

ela fazia, falava, mas ela não sabia que ele estava lá. E esse homem 

seguia pra todo lugar que ela ia, ele ia junto meio escondido pra anotar 

tudo o que ela fazia no dia, no dia a dia, e ele aí ele começou a reparar que 

as alucinações que ela tinha, ela começava ou a gritar de medo, ou a dar 

risada, então as alucinações dela dependiam do dia que ela tinha. Caso 

acontecesse alguma coisa ruim no dia dela, ele percebia que ela tinha 

alucinações de medo, ela gritava, ela chorava, como se visse coisas no ar 

e quando ele reparava que ela tinha um dia legal, que as pessoas tratavam 

bem ela, quando ela fazia alguma coisa divertida, normalmente ela via 

coisas legais, ela dava risada, brincava com o ar e tudo o que ele anotava 

ele falava pra família dela. E aí depois de bastante tempo fazendo isso, a 

família resolveu falar pra ela que eles contrataram um homem pra seguir 

ela e ver tudo o que ela fazia e aí ela achou muito estranho, ela não se 

conformou, que ela todos esses meses estava sendo observada. E aí ela 

ficou triste com a família, porque ela nunca imaginou que a família ia fazer 

isso, de contratar alguém pra observar ela, ela não queria ser observada o 

tempo inteiro, ela não gostava disso e a família sabia que ela não gostava 

disso. E ela brigou com a família, a família brigou com ela e ela resolveu 

sair de casa, mas na rua ela não levava uma vida boa, era considerada 
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louca e ela começou a ter alucinações piores, ela começou a sofrer na rua, 

ela não conseguia comer, ela via monstros, então ela resolveu voltar pra 

casa e quando ela voltou ela disse isso pros pais e pra família, pras tias 

que ainda tinha e aí eles conversaram e se desculparam e aí depois que 

ela começou a ter amor pela família, e eles começaram a entender mais 

ela e as alucinações dela, então começaram a fazer mais do jeito dela, 

davam atenção pra ela, ela tinha alucinações melhores, ou não tinha 

alucinações. Então a família percebeu que tudo dependia do jeito que eles 

cuidavam dela, porque ela era uma pessoa que precisava de atenções 

especiais, ela não era normal exatamente. Então ela conseguiu levar uma 

vida mais normal, a família conseguiu cuidar melhor dela, dar mais amor 

pra ela, por mais que ela já fosse velha, ela precisava de mais atenção, 

porque provavelmente ela tinha uma doença psicológica. 

 

M: o que a família disse pra ela quando ela voltou da rua? 

H: A família aceitou as desculpas dela porque, ela tinha fugido de casa, 

disse que ela podia ficar em casa, que eles sentiram a falta dela então 

queriam que ela ficasse pra eles serem mais felizes. 

M: O que a mulher sentiu nessa hora? 

H: Ela se sentiu acolhida e feliz. 

 

 

 

Prancha 7  

T.L.  16.52” 

T.T. 6:56.23” 

 

H: Era uma menininha, uma criança, bem rica, os pais dela eram bem 

ricos, ela era toda mimada, os pais davam pra ela o que ela queria, porque 

eles tinham bastante dinheiro, mas mesmo assim ela sentia falta de alguma 

coisa. Ela tinha uma empregada que era muito legal com ela, porque a mãe 

dela, os pais dela, não ficavam muito com ela, trabalhavam, tinham outras 

coisas pra fazer, cuidavam de si próprios e ela ficava maior parte do tempo 

com a empregada dela que era muito legal pra ela, lia pra ela, contava 
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história, conversava, brincava, e ai a mãe começou a reparar que ela 

gostava muito dessa empregada como se fosse uma mãe e ela acabou 

ficando com ciúmes, porque ela era a mãe e ela não podia ficar mais tempo 

com a empregada, e ela resolveu despedir a empregada. Aí a empregada 

ficou muito triste, e a menina também ficou muito triste, porque a 

empregada era como uma mãe pra ela e aí a mãe dela queria que ela 

gostasse mais dela, porque a menina não era muito chegada à mãe e a 

mãe não entendia porque ela gostava mais da empregada já que ela dava 

todos os brinquedos pra ela, dava tudo pra ela, e a empregada não, ela 

nem tinha dinheiro, com ela gostava mais da empregada. Então nada dava 

certo, ela dava os brinquedos mais caros pra menina, e a menina 

continuava não gostando muito da mãe e a mãe não passava muito tempo 

com ela também. Aí a mãe viu que a menina estava ficando muito 

deprimida, muito triste e a mãe resolveu ir atrás da empregada, porque ela 

começou a se preocupar com a filha. Ela achou a empregada, falou que 

não deveria ter despedido, inventou umas histórias e ela aceitou, porque a 

empregada estava com muita saudade da menina, a empregada não tinha 

filho. Aí a mãe começou a observar o que a empregada fazia que ela 

gostasse tanto dela, ela nem dava nada pra ela e aí mãe viu que a 

empregada era só legal com ela, quando ela tinha um pesadelo a 

empregada abraçava ela, a empregada dava carinho pra ela, lia, contava 

história engraçada, e aí por mais que a mãe não se desse tão bem com a 

filha, ela queria ver ela feliz, mesmo sendo com outra pessoa, no fundo no 

fundo. Só que a filha começou a ver que a mãe ficava observando ela com 

a empregada e pensou que a mãe queria matar a empregada ou algo do 

tipo, porque ela era criança e pensava em muita coisa. E ela ficou muito 

preocupada e falou isso pra empregada, que também ficou 

superpreocupada, mas na verdade não era nada disso que a mãe queria, 

ela queria na verdade aprender um pouco a ser uma mãe melhor e ela 

resolveu começar a passar mais tempo com a filha, mesmo sem despedir a 

empregada sem nada, então ela, a mãe e a empregada faziam coisas 

juntas, e aí a filha ficou bem feliz com isso, porque a empregada que era 

pra ela uma segunda mãe, não foi embora, ficou feliz com ela e a mãe 

estava mais legal com ela, tudo graças à empregada. 
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M: Como a menina se sentia? 

H: Feliz, porque ela estava com as duas pessoas que ela amava.  

 

 

 

Prancha 8  

T.L.  32.18” 

T.T.  4:57.84” 

 

H: Tinha um pintor, muito bom pintor, que pintava pessoas. Então ele tinha 

varias modelos que eram todas bem bonitas pra ele pintar. Então é uma 

história sobre uma das modelos que era superbonita e que posava pra ele 

fazer várias pinturas, e ela era jovem, gostava muito de ser jovem, porque 

ela era bonita, tudo era mais fácil pra ela que era bonita, mas aí como todo 

mundo, ela começou a envelhecer. Só que como ela era uma pessoa muito 

bonita, ela não conseguia se conformar que ela estava envelhecendo e 

ficando mais feia e ela começou a fazer um monte de plástica, “botox” e um 

monte de coisa artificial pra continuar sendo bonita. Como ela foi uma 

mulher muito bonita, ela não se conformava em ficar feia. Só que aí então 

quanto mais ela ia envelhecendo, mais plástica ela ia fazendo e no fundo 

mais feia ela ia ficando e ela se arrependeu, porque ela começou a ver que 

não tem jeito, quanto mais velho mais feio você vai ficando, não tem o que 

fazer pra ser bonita pra sempre. Então ela parou de fazer plástica e ela 

ganhou uma netinha, que era muito bonitinha também, ela via a netinha, 

que era muito bonita, foi crescendo bonita também, ela amava essa 

netinha. Então ela foi deixando de lado esse negócio de ser bonita pra 

sempre, ela começou a se conformar que quanto mais velho, você fica 

mais feio e então ela admirava a netinha dela, que era bonita e ela sabia 

que não podia ficar mais bonita, ela olhava pra neta, via como ela era linda, 

e aí depois de um tempo ela morreu de velha, como todo mundo, mas ela 

sempre contava histórias sobre ela para a neta e falava para a neta, que 

era muito bonita, que um dia ela ia envelhecer e não tinha o que fazer para 

não ficar feia quando envelhecer. E tudo ficou bem, a neta ficou feliz, triste 
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na verdade porque a avó morreu, mas se a avó morreu de velha é porque 

ela era saudável, e tudo se passou bem. 

 

 

 

Prancha 9  

T.L.  59.10” 

T.T.  5:09.50” 

 

H: Bom, era um lugar que era tipo um campo assim, um sítio, onde as 

mulheres trabalhavam. Tinha duas mulheres que trabalhavam juntos na 

horta desse campo e ambas eram superbonitas, só que uma das mulheres 

começou a ter inveja da outra, porque achava que era mais bonita que ela 

e ela começou a ficar com muita raiva dessa mulher, porque além de ser 

mais bonita, todo mundo tratava ela bem e não entendia porque tratavam a 

amiga dela bem e ninguém tratava tão bem ela. Ela começou a ficar com 

muita, muita inveja da amiga, muitos ciúmes também, ficava com mais 

caras que ela, e aí ela sempre ficava escondida atrás de uma árvore que 

tinha, observando o que a mulher fazia para que todo mundo tratasse bem 

ela e aí ela começou a reparar que essa mulher tratava muito bem as 

pessoas, ela era gentil com todo mundo, ela era simpática com os lojistas, 

com todo mundo né? E quando ela era simpática, a pessoa era simpática 

com ela também. Então ela resolveu fazer o mesmo, em todos os lugares 

que ela ia ela falava obrigado, bom dia, era simpática com as pessoas e o 

mundo começou a ser diferente com ela, as pessoas começaram a tratar 

ela melhor e ela então começou a ter menos raiva dessa amiga que então 

fazendo isso ela também estava começando a ser melhor tratada, a amiga 

também não era tão bem tratada só pela beleza. Então ela ficou até 

agradecida pela amiga, porque mesmo que ela não soubesse, foi a amiga 

que ensinou isso pra ela, ser legal com as pessoas e as pessoas serão 

legal com você também. 

 

M: Como foi a amizade das duas depois desse ocorrido? 

H: Continuou igual, porque a mais bonita nunca ficou sabendo do que 
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aconteceu, do que a outra tinha feito. Elas continuaram amigas como 

sempre foram. 

 

 

 

Prancha 10 

T.L.  1.77”  

T.T.  6:41.91” 

 

H: “Vixi!” 

Então, era uma vez uma mulher que foi fazer um intercâmbio, pra um outro 

país né? Ela ia ficar um ano na Itália e depois ia voltar pro Brasil, que era 

onde ela morava. E claro que ela estava com um pouco de medo, ela não 

sabia como ia ser direito, mas quanto ela chegou lá acabou tudo dando 

certo e ela se apaixonou por um homem e aí ele também se apaixonou por 

ela, eles estavam vivendo muito felizes juntos, eles começaram a namorar, 

eles se davam bem, tinham conversas legais. Só que a mulher sabia que 

ela tinha que voltar, ela só foi fazer um intercâmbio. Ela estava preocupada 

com antecedência, que ela ia ter que deixar o homem, voltar para o país 

dela, mas ela resolveu aproveitar até onde dava, até que chegou o dia dela 

ir embora, ela viu que não queria, mas ela tinha que ir e o homem também 

ficou muito triste, porque ele gostava muito dela. E aí eles se despediram, 

ficaram um tempo abraçados, chorando, e na época ainda não tinha 

internet, então não tinha como eles manterem contato, só se fosse por 

cartas e aí então depois de abraçar ela, ele deu um broche pra ela, normal, 

tipo de por em blusa e ele disse que era a única coisa que ele tinha pra ela 

lembrar dele. Aí eles ficaram muito tristes, se abraçaram e ela foi embora. 

Aí quando ela chegou no Brasil, ela estava com o coração apertado, já 

sentindo saudade, mas todo dia ela olhava pro broche e ela lembrava dele, 

como ele disse que queria, que era pra ela lembrar dele. Então ela sempre 

olhava para o broche, ela lembrava dele e ficava mais feliz. Então ela ia 

dormir com o broche, fazia tudo com o broche, então por mais que seja 

estranho, ela conseguiu manter um contato com ele pelo pensamento, ela 

olhava pro broche e lembrava dele e ele sabia que ele estava pensando 
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nela e isso ajudou pra ela não ficar tão triste lembrando dele e foi ficando 

mais feliz assim. Ela acreditava que ele também estava pensando nela. 

Então eles conseguiram manter um contato de um jeito diferente, mas eles 

mantinham um contato. “Finzinho”. 

 

M: E como ele estava se sentindo? 

H: Ele estava com saudade, mas ele estava se sentindo bem, porque ele 

também acreditava que ela estava olhando pro broche e lembrando dele. 

Então ele também ficou feliz. 

 

 

 

Prancha 11 

T.L.  1:21.14” 

T.T.  17:41.56” 

 

H: A imagem é assim? 

M: Ela pode ser do jeito que você quiser. Pensa que a imagem é sua e é 

sua história. 

H: Pode ser, assim, uma ficção? 

M: À vontade. 

H: Essa história se passa num lugar, na Indonésia, e lá estava tendo uma 

guerra. Era uma guerra por uma coisa que tinha na Indonésia que ninguém 

sabia direito o que era, era um animal que voava, tipo um dragão, mas 

ninguém viu ele direito. Lá tinha um animal que só tinha lá na Indonésia. 

E aí diziam que esse animal cuspia dinheiro, então todo mundo queria ele, 

todos os países fizeram guerra pra pegar esse animal que vivia lá. Mas o 

problema é que ninguém tinha certeza que ele cuspia dinheiro, ninguém 

sabia direito como ele era, ninguém tinha vista ele direito, mas tinha um 

menino, que era um camponês, que vivia no campo, no interior da 

Indonésia e tinha uma ponte, que ele ia lá todo os dias, porque quando ele 

passava na ponte ele passava pra um mundo mágico, onde ele encontrava 

esse animal. Então ele começou a ir lá todos os dias e ficou amigo desse 

animal. Então ele brincava de voar nas costas dele, mas era só ele que 
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fazia isso, ele era o único que viu ele tão de perto e ele sabia que a guerra 

era por causa desse animal, por isso ele não falava pra ninguém que ele 

conseguia ver esse bicho. Mas ai um dia os militares, na verdade a mãe, 

percebeu que ele ia todos os dias pra essa ponte e só voltava de tarde, ele 

ia pra lá e não falava pra ela o que estava acontecendo, ela começou a 

estranhar, então ela falava pras pessoas ajudarem ela, o que será que 

tinha naquela ponte e aí os militares da guerra acabaram sabendo e foram 

ver o que tinham, porque eles já desconfiavam. Aí eles seguiram o caminho 

que o menino fazia, que a mãe deles disse pra ele e entraram na caverna 

que levou eles para um mundo meio mágico e lá eles viram o animal. Só 

que o menino não estava lá nessa hora, ele estava na escola, o animal 

estava sozinho, daí os homens nem acreditaram que eles tinham 

conseguido, e eles sabiam que era um animal muito ágil, e que eles não 

iam conseguir pegar assim com a mão, eles resolveram jogar bomba nesse 

lugar pra conseguir pegar o bicho. Eles começaram a bombardear e o 

animal ficou muito assustado e saiu fugindo de tudo e ele conseguiu 

escapar e ele se escondeu em algum lugar. Então eles jogaram mais 

bombas e depois eles não acharam mais o bicho e desistiram. Resolveram 

voltar depois, porque eles não estavam realmente achando e no dia 

seguinte o menino como sempre foi pra lá ver o bicho, dai ele chegou lá e 

achou o bicho, foi lá falar com ele, abraçar como sempre e tudo mais, mas 

o bicho não respondia, estava bravo com ele, ele uivava, estava estranho, 

saiu correndo e o menino não entendeu o porquê. Ele voltou pra casa 

triste, mas ele não podia falar pra mãe, porque ele achava que a mãe não 

sabia o que tinha acontecido. Então ele foi dormir no quarto dele e os pais 

dele ficaram na sala conversando e ele resolveu ouvir a conversa dos pais. 

Aí ele ficou ouvindo e os pais estavam falando, a mãe estava contando 

para o pai que ela conseguiu, que ela descobriu, pra onde o filho deles iam 

e que os militares viram o bicho lá e jogaram bomba lá, mas não 

conseguiram pegar o bicho. Então a mãe descobriu que o menino ia ver 

esse bicho e ela não queria ver o mal do filho, mas ela queria o fim da 

guerra, por isso ela entregar o bicho para o militares. E aí o menino quando 

ouviu isso, resolveu sair correndo no mesmo instante, porque ele gostava 

do bicho e não queria que tivesse mais guerra, e ele não queria que 
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pegassem e matassem o bicho dele ou que levassem pra outro país, sei lá. 

Aí ele pulou a janela discretamente e saiu correndo em direção à ponte. Ele 

chegou lá e ficou procurando o bicho até que ele achou e o bicho ainda 

estava agindo de um jeito estranho, porque estava traumatizado com as 

bombas, mas aí o menino fez ele cheirar ele, que ele estava sem nada e o 

animal viu que estava tudo bem, e voltou a agir normalmente com o 

menino, mas o menino tinha que fazer alguma coisa rápido, porque ele 

sabia que no dia seguinte ele sabia que iam para lá tentar pegar ele e levar 

embora. Então ele montou nas costas do bicho e saiu voando para bem 

longe. Eles chegaram num lugar que ele não sabia qual era e fiou lá com o 

bicho, esperando, porque não sabia o que ia fazer, mas ele só tinha 

piorado tudo, porque ele tinha voado com o bicho e foi parar no lugar que 

era o lugar onde os militares estavam e os homens que já estavam lá, já 

viram o bicho, já saíram correndo e pegaram o bicho e o menino numa 

rede. Aí então o menino começou a chorar muito e explicar que o bicho era 

o melhor amigo dele, que ele não tinha amigos, que ele amava muito o 

bicho, mas como o menino era o único que sabia bem sobre o bicho os 

homens resolveram fazer perguntas sobre o bicho para o menino. Então, é 

claro, que perguntaram se era verdade que ele cuspia dinheiro, ouro. E ai o 

menino disse que sim, mas só pra quem o bicho gostava e confiava. Na 

verdade, era como se fosse carinho. O animal não sabia que era dinheiro 

que ele cuspia. Ele cuspia isso como um jeito de carinho, por isso fazia só 

para as pessoas que ele gostava. Então não adiantava eles capturarem o 

bicho para ter dinheiro, porque não ia dar certo, bicho não ia gostar deles, 

não ia confiar. O bicho só confiava realmente no menino. Então eles 

começaram a pensar bem e ver que realmente que o bicho tinha se 

apegado ao menino, e eles começaram a acreditar no menino, que 

passava todos os dias com o bicho. Então logo isso já saiu no jornal, 

porque não ia adiantar capturar o bicho por dinheiro, porque só cospe 

dinheiro pra quem ele ama. Então, eles libertaram o bicho e o menino e a 

guerra acabou, e o menino viveu feliz com o bicho dele e ia todos os dias, 

feliz, visitar ele. 
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H: As histórias estão cumpridas demais? 

M: Você acha que estão? 

H: Não, acho que não. 

 

 

 

Prancha 12  

T.L.  1:29.14” 

T.T.  5:35.12” 

 

H: Então, é a historia de uma mulher, que morava na França durante a 

Segunda Guerra Mundial e ela era judia. E aí um dia ela foi pega e foi para 

o campo de concentração e fizeram uma tatuagem no braço dela com um 

número, e ela ficou trabalhando como uma escrava. E aí ela ficou anos lá 

trabalhando, e sofrendo, e depois quando acabou a Guerra ela era uma 

senhora bem velha e ela saiu do campo de concentração só que aí ela não 

tinha nada, não sabia da família dela nem nada. Ela também não tinha 

emprego, já estava velha, só que antes dela ir para o campo de 

concentração ela era uma pessoa que não era muito legal, então ela nunca 

conseguia direito um trabalho fixo, e agora que ela tinha saído do campo 

de concentração depois de tantos anos, a situação dela estava pior do que 

antes. Aí ela entrou em uma biblioteca que estava escrito que eles estavam 

precisando de uma contadora de histórias e aí ela entrou lá e conseguiu 

esse emprego, mas ela estava com medo de não dar certo, porque ela 

nunca teve esse emprego fixo, nunca conseguiu direito. E aí quando 

chegou a primeira vez que ela contou as histórias para as crianças, ela 

ficou contando, e contando e todas adoraram e aí ela viu que ela tinha 

muita história na vida dela e então ela percebeu, que por mais que fosse 

estranho ficar preso num campo de concentração, isso poderia ter ajudado 

na vida dela e aí ela virou uma grande contadora de histórias, todas 

adoravam as historias dela e ela morreu de velhinha mesmo. 
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Prancha 13  

T.L.  1:13.78” 

T.T.  9:26.31” 

 

H: “Putz”... 

Ai, eu não sei, tá difícil... 

Tá, eu vou fazer... A história de um menino que morava numa casa com os 

pais dele e aí o pai dele começou a ganhar mais dinheiro no trabalho e eles 

se mudaram pra uma casa maior, bem grande. E aí a primeira coisa que 

ele viu quando ele entrou na casa era uma escada, assim, bem grande e 

ele ficou com medo da escada, porque a casa dele era menor antes, e 

essa é grande e dava um pouco de medo. Só que o quarto dele ficava no 

segundo andar, então ele tinha que passar pela escada e aí quando eles 

foram subir pra ir para os quartos, o menino não queria ir de jeito nenhum, 

porque estava com medo daquela escada ser tão grande e os pais não 

entendiam o porquê. E aí o menino falou que ia dormir na sala, para se 

acostumar com a sua nova casa e os pais começaram a achar que ele não 

estava muito normal e chamaram um médico. E o médico foi no dia 

seguinte e examinou o menino, não era um psicólogo, era um médico 

mesmo, normal, e aí ele viu que o menino não tinha nada, que o menino 

estava bem, ele não queria ir para o quarto dele e tudo mais. E aí os pais 

chamaram um monte de tipo de gente para ajudar o menino, porque 

acharam mesmo que o menino estava doente e eles não entendiam nada. 

Só que na verdade ele só tinha medo da escada, “tadinho”. Então um dia o 

menino tentou pegar coragem e subir aquela escada, ele tinha muito medo, 

ele só tinha 5 anos. Ele queria tentar subir a escada, mas só que ele não 

conseguia. E aí ele, os pais chamaram muita gente, muitos especialistas, 

médicos, pra ver se tinha alguma coisa com ele e ele começou a se 

incomodar com isso, porque ele sabia que ele estava bem e o problema é 

que ele não falava isso direito. Então ele foi lá devagarzinho, subindo a 

escada, com medo de vir algum monstro e aí ele terminou a escada e 

conseguiu subir pro segundo andar. E aí ele ficou feliz, porque ele 

conseguiu completar o objetivo dele, mas na verdade ele estava muito 

incomodado com os pais dele chamando médicos e ele só estava, 
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continuava, com medo daquela escada. E aí quando os pais viram que ele 

conseguiu subir a escada, eles acharam que foi por causa do médico que 

tinha cuidado do menino. E eles ficaram muito agradecidos pelo médico e 

tudo mais, mas na verdade foi o menininho que conseguiu pegar a 

coragem sozinho e aí ele ficou triste, porque como ele tinha conseguido 

subir a escada, ele pensou que ia ganhar uma recompensa pela coragem 

que ele teve e na verdade só os médicos que ganharam, entre aspas, dos 

pais dele. E o menino ficou bem indignado com isso e o menino não quis 

subir a escada e começou tudo outra vez. 

 

M: E como foi pra ele continuar morando nessa casa? 

H: Foi ruim, porque ele sempre fica com um pouco de medo da escada, 

mesmo depois de subir ela daquela vez, ele continuou com medo. E aí por 

causa desse simples probleminha, ele teve uma relação pior com os pais 

dele, que sempre chamavam médicos, e eles brigavam mais e no fim essa 

mudança não foi boa pra ele. 

 

 

 

Prancha 14 

T.L.  38.05” 

T.T.  7:43.93” 

 

H: Essa aqui é sobre um menino que não gostava da escola, que não se 

dava bem lá, não tinha muitos amigos e aí ele tinha um lugar na casa dele 

que era o lugar preferido dele, porque era o lugar onde ele podia 

descansar, pensar, ficar em paz um pouco, porque ele estava triste e esse 

lugar era a janela do quarto dele que dava pra uma vista da cidade, bonita, 

dava pra ele ver todos os telhados, porque a casa dele era alta e aí um dia 

ele estava nesse telhado e apareceu um gatinho preto e aí ele começou a 

conversar com o gatinho e foi virando muito amigo desse gato e todos os 

dias o gato ia pra janela que ele gostava de ficar e todos os dias o gato ia 

pra lá pra eles ficarem conversando e o gato virou o único amigo do 

menino. E aí o menino que estava triste por causa da escola, que não tinha 
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amigos, que sofria um pouco de bullying, ficou mais feliz por causa da 

presença do gato. Então ele resolveu escrever isso num papel, o dia a dia 

dele com o gato, como o gato ajudou ele. E aí um dia a professora de 

português dele deu de lição de casa pras crianças fazerem uma redação 

sobre um pouco da sua vida e aí ele subiu no telhado e o gato estava lá 

esperando ele e ele começou a escrever, com a ajuda do gato, que na 

verdade só fazia companhia pra ele. Aí ele pegou nas folhas que ele 

escrevia, pegou algumas partes para por na redação, e o gato ia 

“ajudando” ele (aspas dela). E quando ele acabou, ele viu que estava 

superlegal e aí no dia da apresentação na escola, de ler pra toda classe, 

ele tomou coragem e foi lá para a frente para ler pra todo mundo, o que ele 

nunca tinha feito antes. E aí quando ele leu essa história dele com o gato, 

todo mundo adorou. E então todo mundo adorou e aí ele voltou pra casa 

superfeliz e contou a noticia para o gato e a partir desse dia, as crianças da 

classe dele pediam pra ele contar mais histórias e ele virou um contador de 

histórias na escola e fez um monte de amigo. E aí ele chegou em casa e o 

gato não estava lá. Ele começou a ir na janela dele, o gato, uma vez por 

semana só, provavelmente para ajudar outra criança que precisasse de 

ajuda. Então o menino ficou muito agradecido com o gato, porque ele 

aprendeu com o gato a contar história e ouvir a dos outros também. E 

assim ele fez amigos na escola e ficou bem mais feliz. 

 

 

 

Prancha 15 

T.L.  2:07.71” 

T.T.  9:27.09” 

 

H: Em uma cidade muito religiosa tinha uma mulher, que era assim uma 

mulher mais culta, inteligente, estudava bastante e como essa cidade era 

muito religiosa todo mundo acreditava em céu e inferno, e que as pessoas 

iam pra algum lugar depois da morte, mas essa mulher não acreditava em 

nada disso. Ela achava que quando a gente morria, a gente morria e 

pronto, mas como ela dava a opinião dela, todo mundo odiava ela e achava 
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ela estranha e idiota, por não acreditar em céu, inferno e Deus. E aí as 

pessoas da cidade resolveram matar ela uma noite, porque eles achavam 

que ela era “do demônio”, sei lá, por ela não acreditar em Deus. Eles 

fizeram isso. E ai tinha um coveiro que trabalhava lá no cemitério que ficou 

sabendo dessa história e ele ficou muito triste e decepcionado, porque ele 

viu que era uma cidade que não respeitava a opinião dos outros. Então ele 

resolveu fazer alguma coisa, uma manifestação, ele não sabia o que, mas 

alguma coisa a favor dessa mulher, dizendo que a gente tem que respeitar 

a opinião dos outros e aí é claro que ele também foi odiado pela cidade. 

Todo mundo chingava ele, jogavam ovo na casa dele, só porque ele tentou 

lutar por isso. E aí então ele resolveu mudar de cidade, porque não dava 

mais pra viver por lá. Então ele foi para uma cidade maior e ficou anos 

morando lá. Depois de muitos anos, quando ele já era mais velho, ele 

resolveu ir visitar a cidade dele, que era onde ele tinha nascido, e fazia 

muito tempo que ele não ia lá. E quando ele entrou na cidade, ele viu num 

cinema um filme em cartaz que a capa do filme tinha a foto daquela mulher 

que foi morta. E aí ele resolveu ver esse filme, e o filme era sobre a história 

da mulher. E aí ele ficou mais satisfeito que tinham lançado um filme sobre 

ela, não criticando ela, e ele viu que a cidade parecia melhor, respeitando 

mais a opinião dos outros e aí ele achou que poderia ter sido ele que tinha 

ajudado a mudar um pouco isso. Então ele voltou pra cidade onde ele 

estava morando agora, que é onde ele tinha uma casa e tudo mais bem 

satisfeito com a mudança na cidade. 

 

M: Nesta prancha que vou lhe apresentar, tente imaginar uma cena que 

poderia estar aqui. Tente descrevê-la, invente uma história sobre ela e 

depois você começa a contar a história assim como nas outras pranchas, 

com começo, meio e fim, pensamentos e sentimentos. 

H: Eu tenho que pensar numa história que poderia estar aqui né? 

M: Sim. Do mesmo jeito que você fez nas outras. 

H: Ah, tá bom. 
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Prancha 16 

T.L.  2:53.12” 

T.T.  9:13.25” 

 

H: Eu acho que a minha criatividade acabou.  

Ai, sei lá... 

Talvez fique meio idiota.   

Então, eu vejo aqui, mas não vejo, uma menina que tinha pais músicos, os 

pais eram músicos, e quando ela tinha 3 (três) anos os pais dela já 

colocaram ela pra aprender violino, pra tocar, e já puseram ela numa aula 

superforte. Então desde os 3 (três) anos ela só estudava violino, os pais 

não se preocupavam com os estudos dela, só com o violino. Eles não 

sabiam se era o que ela mais gostava de fazer, mas era o que eles 

gostavam, era o que eles queriam que ela fizesse. Então eles mandavam 

ela fazer. E aí quando ela foi crescendo e virando adolescente, ela foi 

desencanando do violino, ela já tinha enjoado, queria fazer outras coisas, 

mas até aí ela já era superfamosa como uma melhor criança que tocava 

violino e de repente ela resolveu parar, largou o violino. E aí os pais ficaram 

muito deprimidos, porque eles estavam ganhando dinheiro com ela, ela 

estava ficando famosa, e de repente ela resolveu largar, foram para um 

psicólogo e tudo mais. Cada vez mais a menina foi deixando o violino e 

quando ela fez 20 (vinte) anos, ela já tinha esquecido tudo e não sabia 

tocar mais nada no violino. E aí os pais perceberam que eles fizeram tudo 

errado, que eles não podiam ter obrigado ela a tocar, que era o que ela 

queria fazer da vida. Então eles viram que fizeram isso com a filha deles, 

mais por eles do que por ela. Então eles ficaram arrependidos pelo que 

eles fizeram e tentaram não ficar mais triste com isso, porque o erro foi 

totalmente deles.  

H: Que droga. 

M: Por quê? 

H: Não sei, não gostei, ficou meio sem pé nem cabeça. 
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Prancha 17 

T.L.  2:34.23” 

T.T.  8:27.87” 

 

H: Bom, era uma cidadezinha pequena de interior, e numa casa morava 

uma família com uma mulher, uma mulher já de 20 (vinte) anos, e em outro 

lugar da cidade longe de onde morava essa família, moravam pai, mãe e 

um filho também de uns 20 (vinte) anos. E aí, quando eles começaram a 

trabalhar, o homem foi trabalhar num rio como pescador e a mulher como 

faxineira numa casa que ficava bem perto desse rio. E aí eles se 

conheceram lá e depois de muitas conversas eles se apaixonaram. E aí 

quando os pais da menina, da mulher, descobriram isso eles ficaram muito 

bravos com a menina, a mulher, porque ele achava que era o pai que 

tinham que escolher o homem com quem a filha tinha que se casar e ele 

era o homem errado e tudo mais e como um castigo pra filha, eles 

mudaram de cidade. E aí quando o homem soube disso, ele ficou muito 

triste e a menina também ficou arrasada. Ela não queria comer, não queria 

fazer mais nada, ficava deprimida no canto e os pais dela começaram a se 

preocupar, porque eles gostavam da filha deles e ela estava muito ruim, 

muito deprimida, muito triste. E aí então eles viram que se aquele homem 

deixou a filha deles tão triste quando ela ficou longe dele, significa que ele 

era um homem bem legal e que a filha tinha realmente gostado muito dele. 

Então eles resolveram voltar pra cidade deles e quando eles se 

reencontraram, a menina e o homem, eles ficaram muito felizes, se 

abraçaram e o humor da menina aumentou bastante, ela ficou bem mais 

feliz, bem mais humorada, e aí os pais viram que não adianta eles 

escolherem um homem pra filha deles ou quererem resolver o futuro dela. 

Eles viram que ela tem que resolver porque é o futuro dela, e ela feliz os 

pais vão estar felizes também. Então o homem ficou com a mulher e eles 

ficaram felizes, não pra sempre, mas por muito tempo.  
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Prancha 18  

T.L. 1:26.45” 

T.T. 7:31.47” 

 

H: São meio tristes essas imagens né? 

Então vai ter que ser uma história triste né? Fazer o que... 

A história então é de uma mulher um pouco mais velha que morava com a 

sua filha que já era adulta. Elas moravam sozinhas e tinham uma ótima 

relação de mãe e filha. Elas conversavam direto sobre tudo, mas às vezes 

a filha não contava tudo para a mãe, todos os problemas que ela tinha. Ela 

escondia tudo pra ela. E como a mãe também não sabia dos problemas da 

filha, ela não podia ajudar, ela achava que estava tudo bem. E a mãe 

começou a ver que a filha estava muito triste esses dias, e ela não queria 

dizer o que estava acontecendo e aí um dia quando a mãe acordou de 

manhã para ir tomar café, ela viu a filha morta no chão (ai que horror!), mas 

ela não se conformava que a filha estava morta, aí ela ficava observando a 

filha como ela era linda, conversava com ela, e ela começou a 

enlouquecer, a mãe. E ela realmente ficou louca depois da morte da filha, 

ela deixou a filha dela lá e todos os dias ela descia pra conversar com a 

filha e ficava observando o rosto da filha morta e os vizinhos começaram a 

ver que a mulher não saia mais de casa e também não viam mais a filha 

dela. Começaram a achar muito estranho, tocavam a campainha, e 

ninguém respondia e daí eles decidiram chamar a policia pra ver o que 

estava acontecendo. E aí um policial arrombou a porta e entrou na casa e a 

cena que eles viram era a mãe morta em cima da filha, também morta. 

Então por fim a mãe fez o que provavelmente quase todas as mães fariam 

pelos filhos. 

Credo, não gostei. 
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Prancha 19 

T.L.  50.93”   

T.T.  6:04.28” 

H: Então, é a história de um japonês que por causa de uns problemas que 

estava tendo no Japão, guerra, não sei, ele teve que fugir pra outro país, 

de navio, porque ainda não existia avião e ele tinha uma ‘filinha’ pequena 

de uns 7 (sete) anos que obviamente foi com ele e ai então a longa viagem 

de navio começou, mas no terceiro dia de viajem teve uma tempestade 

gigante no mar e o barco naufragou. E aí o homem se perdeu da filha no 

mar, mas ele sabia que a filhinha já com 7 (sete) anos sabia nadar bem, 

então ele tinha esperanças que ela tinha ficado bem. E então depois de um 

tempo chegaram os barcos pra salvar as pessoas que estava no mar, que 

tinham caído do barco, e ele foi salvo, mas ele não estava com a filha dele. 

E aí ele chegou no outro país sem a filha, super triste, mas ele sabia que a 

filha dele estava bem. Ele foi para uma casa e começou uma nova vida lá e 

aí um dia ele foi pra um restaurante que tinha uma garçonete que também 

era japonesa, isso depois de muitos anos. E a garçonete devia ter uns 17 

(dezessete) anos, uns 18 (dezoito). Ele achou essa garçonete muito 

simpática e ele começou a ir frequentemente nesse restaurante e aí um dia 

ele perguntou o nome da garçonete e ela tinha o mesmo nome da filha dele 

e aí logo ele já percebeu que ela era a filha dele. Aí ele falou o nome dele e 

ela reconheceu ele e eles se abraçaram muito, quase nem acreditaram no  

que estava acontecendo, então a filha foi morar com ele, com o pai, e eles 

ficaram mais felizes juntos, contaram tudo o que tinha acontecido nesses 

anos, e o homem que achava que a filha dele tinha ficado bem, realmente 

tinha razão. 
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Prancha 20 

T.L.  2:04.37” 

T.T.  6:52.30” 

 

H: Sei lá isso me lembra chuva, então...           

Vou fazer uma história de uma senhora que adorava chuva. Ela gostava de 

observar a chuva, gostava do cheiro da chuva, cheiro de terra molhada e 

sempre que chovia ela ia pra janela dela e ficava observando a chuva, ela 

adorava. Só que essa senhora descobriu que ela tinha uma doença que 

era normal na idade dela, mas que não tinha cura e aí ela teve que ficar no 

hospital. E no quarto dela tinha uma janela também e sempre que chovia 

ela ficava observando e “curtindo” a chuva. E a família da mulher estava 

supertriste com essa doença, os filhos e os netos dela, e ela tinha uma 

netinha de 10 anos que gostava muito dela e que estava supertriste, 

porque ela sabia que a avó dela ia morrer em pouco tempo, mas aí a 

mulher que não queria deixar a netinha dela triste falou, pra tentar ajudar a 

neta, então ela falou “quando eu morrer, eu quero ser enterrada e não 

cremada, de preferência em um dia de chuva. Eu quero ser enterrada 

embaixo da chuva e assim eu vou ficar bem feliz e você vai saber que eu 

vou estar morta, mas vou estar feliz em algum lugar observando a chuva e 

te vendo” e então quando ela morreu, por muita coincidência, choveu 

muito. E ela foi enterrada embaixo da chuva, então a neta ficou triste, mas 

ficou feliz, porque ela confiou na avó, então ela sabia que a avó ficaria feliz, 

embaixo da chuva, que era o que ela mais gostava. 
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Anexo 3 

 

Análise de conteúdo das pranchas 

 

Prancha 1 
 
Tema – Autoconfiança. 

Nível descritivo – Um menino que não acreditava em si mesmo e que 

descobriu o diário da avó que lhe ajudou a compreender os problemas e a ser 

feliz. 

Nível interpretativo – Nesta situação vê-se alguém que não se vê bem e 

feliz, mas que consegue refletir quando possui um disparador que lhe norteie 

através de uma ação semelhante. 

Nível diagnóstico – Temos uma pessoa que não possui expectativas 

positivas sobre si mesmo e que apenas consegue resolver seus problemas 

com a ajuda de outro, que neste caso está representado pelo diário de 

memórias da avó. 

 

Identificação do herói 

 Menino, ainda na fase infantil, inseguro com questões pessoais e que 

sofre muito com isso. 

 

Necessidades do herói 

 Necessita que outra pessoa o ajude, que tenha outra pessoa junto com 

ele, que tenha passado por algo similar e que lhe conte que é algo normal. 

Necessita acreditar mais nele mesmo. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 É introduzida a história a avó da colaboradora, já falecida, mas que se 

mostra presente através de um diário. Há necessidade de uma figura mais 

sábia/velha com quem vai se identificar para que ocorra uma mudança em sua 

autoimagem. 
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Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 O violino foi percebido como um espelho, representante narcísico do eu, 

mas mesmo com ele em mãos o menino não consegue se entender. Há uma 

falta de compreensão do seu próprio eu e de suas possibilidades. 

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente é visto como aversivo para esse menino, por tratar-se de um 

local onde o herói acredita que ninguém gosta dele, mas aos poucos se torna 

um ambiente mais propício à medida que se apodera de si mesmo. 

 

Figuras percebidas 

 A única figura que realmente tem uma força na história, não esta 

figurativamente presente, mas é representada por um objeto que lhe pertencia. 

Trata-se da avó, e, através do contato com este objeto da avó o menino se 

sente forte e pronto para continuar e ter mais forças. Ela é uma figura forte e 

que possibilita uma reação deste menino perante a vida. 

 

Conflitos significativos 

 O conflito mais importante nesta história é interno, além das questões 

escolares, pois tudo há de se resolver. Como defesa ele usa o recurso de 

buscar no passado algo que lhe ajude no futuro.  

 

Ansiedade 

 A ansiedade presente é relativa à autoimagem, passividade e a própria 

capacidade do sujeito. A defesa apreendida é a racionalização. 

   

Desfecho 

 Idealizado. 
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Prancha 2 
 

Tema – Realização profissional 

Nível descritivo – Uma mulher que tinha uma vida muito boa, só que ao 

se deparar com a realidade de outras pessoas viu que a vida dela não igual a 

de todos. Ela resolveu escrever um livro que ajudasse a ressaltar essa 

desigualdade social e livro esse que se tornou referência para as mudanças da 

sociedade. Quando essa mulher faleceu, ela foi vista pelas pessoas como 

alguém muito importante e que devia ser lembrada.  

Nível interpretativo – Existe uma pessoa com boas condições, que 

resolve sair para o mundo e descobre que nem todo mundo tem condições 

como as dela. Incomodada com isso, busca uma maneira de tornar a vida 

dessas pessoas igual à sua. Ela é vista com bons olhos por todos, até mesmo 

após sua morte.  

Nível diagnóstico – Pode-se notar como o outro tem uma grande 

interferência no seu modo de visão. Ela deve fazer algo por esse outro para 

voltar a se sentir bem. 

 

Identificação do herói 

Uma mulher, com formação acadêmica, classe social alta e visão 

humanitária. Uma salvadora da pátria. 

 

Necessidades do herói 

 Necessita ajudar o próximo para que se sinta bem. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Foi introduzida nessa história toda a construção de duas classes sociais, 

uma pertencente à mulher e a outra pertencente ao “resto da sociedade”.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Houve a omissão da gravidez da figura feminina em segundo plano. 
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Concepção do ambiente 

 O ambiente construído vai muito além da cena que vemos na prancha. A 

narrativa entra na discrepância das classes sociais e na inconformidade de um 

sujeito quando ingressa em outra classe. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 Os outros são vistos como pessoas com um nível mais baixo que o da 

personagem, portanto são vistas como trabalhadores, como coitados. 

  

 Conflitos significativos 

 A dificuldade de perceber as diferenças entre as classes desenvolvidas 

e as menos valorizadas. 

 

Ansiedade 

 A ansiedade parece se iniciar a partir do momento em que a 

personagem descobre um mundo diferente do qual vive, isto é, rodeada de 

conforto; porém a ansiedade parece ser o gatilho para que a personagem 

consiga sobrepor as defesas e realizar o que almejava. 

 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 3 
 

Tema – Superação  

Nível descritivo – Uma menina, que perdeu o pai, estava muito triste com 

a vida. Ela não saia do quarto e apenas chorava lamentando-se pelo que 

aconteceu. Um dia ela resolveu sair e conheceu uma turma de amigos que a 

convidou para uma banda. Ela ficou melhor, a banda fez sucesso e ela superou 

seus problemas. 
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Nível interpretativo – Vê-se que a menina sente falta de uma figura 

referente à sua criação, seus cuidados, portanto fica magoada. Essa tristeza a 

consome durante certo tempo, mas após momentos de reflexão consigo 

mesma, ela consegue forças para tentar novamente e, com ajuda de amigos, 

consegue se reerguer. 

Nível diagnóstico – Essa história retrata a vida de uma pessoa que perde 

um ente querido e fica em estado de depressão. Com o passar do tempo, ela 

conhece novas pessoas que a trazem de volta para uma vida ativa. 

  

Identificação do herói  

 Uma menina, provável adolescente, que sofre de depressão, vive 

reclusa e sem muitas relações. 

 

Necessidades do herói 

 Superar a perda do pai e continuar a viver e conviver com o mundo. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Foram introduzidas várias figuras que deram auxílio à heroína, uma 

maneira de buscar um fio condutor da história para um final feliz. 

  

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há. 

 

Concepção do ambiente 

 Principalmente o seu quarto, obscuro, triste e depressivo, que traz a 

personagem um estado de melancolia profundo. A perspectiva de vida ela 

encontra fora da sua casa com seus amigos. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 Dentro do misto de sentimentos da personagem nós temos a figura 

paterna ressaltada como benevolente, o seu quarto como reclusão de 

memórias e tristezas, além é claro dos amigos como uma fonte de amparo. 
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Conflitos significativos 

 O maior dos conflitos presentes, novamente é apresentado através da 

luta de superação consigo mesma, na busca de sair de um estado psíquico e 

sentimental ruim, para uma situação mais estável e confiante. 

 

Ansiedade 

 A ansiedade da personagem se eleva a partir do momento em que ela 

se depara com a possibilidade de sair de uma depressão para voltar a uma 

vida normal. 

 

Desfecho 

 Desejado. 

  

 

 

Prancha 4 
 

Tema – Autoconfiança 

Nível descritivo – Uma mulher que frequentava festas assiduamente 

conheceu um homem em uma delas e se apaixonou. Casaram-se logo em 

seguida e com o passar do tempo percebeu que o casamento não a satisfazia. 

Por questões culturais, primeiramente não se separou, mas não aguentou 

muito tempo e desvinculou-se do marido, voltando a ter uma vida feliz e 

sociável. 

Nível interpretativo – Uma pessoa que possui uma vida social ativa 

apaixona-se e se casa. Com o tempo vê que o relacionamento não lhe traz 

felicidade, entretanto não pode se separar por levar em conta o posicionamento 

e a visão dos outros sobre ela. Depois de refletir, percebe-se cansada e aceita 

o desafio de não ser aceita pelos outros, mas sucede e continua vivendo feliz.  

Nível diagnóstico – Neste caso, uma paixão compulsiva toma conta da 

pessoa, que se deixa levar a um degrau maior, o casamento. A infelicidade e o 

desejo de ter sua antiga vida de volta a faz tomar a atitude de querer se 
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separar. Por um momento de submissão ao outro, não o faz de primeiro, mas 

como uma pessoa decidida, posteriormente, separa-se.  

 

Identificação do herói 

 Uma mulher de classe média/alta, impulsiva, intensa e decidida, apesar 

de que a influência externa (do outro) às vezes lhe atrapalha. 

 

Necessidades do herói 

 Essa mulher necessita da liberdade, da vida que tinha antes do 

casamento, para sentir-se bem.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Um ambiente de festa e várias alusões a figuras masculinas com quem a 

personagem se relacionou, mas nenhuma delas no presente, apenas na 

narrativa do passado da história. 

 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não houve distorção. 

 

Concepção do ambiente 

 O local da narrativa é dividido em dois, um ambiente festivo onde a 

personagem se sente bem e acolhida e outro que trata de seu momento de 

mulher casada, infeliz e desmotivada. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 A personagem vê seu marido como alguém que não lhe deu respaldo e 

que hoje lhe falta interesse. Ela vê também os outros homens como mais 

interessantes, pois não mantém uma relação com eles. 

 

 Conflitos significativos 

 A mulher passa pelo período de aprovação próprio em que não sabe se 

divorciar-se é algo bom, pois não aguenta mais o marido ao seu lado, porém 
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terá de conviver com a marca de divorciada, não aceita pela sociedade. O 

outro mostra sua grande influência na história. 

  

Ansiedade 

 Ansiedade alta em tomada de decisão e também nos momentos de 

dificuldade de relacionamento. 

 

Desfecho 

 Desejado. 

 

 

Prancha 5 
 

Tema – Confiança no outro  

Nível descritivo – Uma mulher muito rica tinha como amiga uma de suas 

empregadas. Elas se davam muito bem, mas um dia a empregada foi até a 

casa para arrumá-la e encontrou a dona morta com um bilhete de suicídio. Nele 

contava que todas suas coisas ficariam para a empregada. Ela então dividiu 

tudo com as pessoas pobres de seu baixo e ficou com uma parte do dinheiro 

pra ela também. 

Nível interpretativo – Duas mulheres de classes sociais diferentes, mas 

que não ligavam realmente para isso, (uma delas é chefe da outra) eram muito 

amigas, mas certo dia a dona da casa, de verdade infeliz, matou-se e deixou 

sua herança para a empregada. Ela ficou feliz porque pode ajudar as pessoas 

que estavam a sua volta, mas triste por perder uma grande amiga.  

 Nível diagnóstico – A falta de espaço para uma conversa franca mesmo 

entre pessoas com fortes ligações atrapalha no seu desenvolvimento, sendo 

capaz de gerar angústias, depressão e uma forte ansiedade com a falta de 

‘saber o que fazer’. 

 

Identificação do herói 

 Uma mulher que trabalha e que perdeu uma grande amiga. 
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Necessidades do herói 

 Necessita entender que nem sempre o dinheiro traz felicidade. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Foi introduzida uma personagem através da extensão da prancha.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há. 

 

Concepção do ambiente 

 Lugar familiar, relação boa entre as personagens, há um clima ameno, 

mesmo depois da morte de uma destas. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói)  

 A mulher rica é vista como alguém feliz, mas o herói se vê enganado 

quanto a isso após a morte desta. 

    

 Conflitos significativos 

 O conflito se dá no momento em que a empregada vê sua chefe morta e 

não sabe o que fazer. 

 

Ansiedade 

 A ansiedade é vista por parte da empregada ao se deparar com a cena 

da dona da casa morta e não entender o porquê daquela atitude.  

  

Desfecho 

 Idealizado. 
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Prancha 6 
 

 

Tema - Relacionamentos familiares 

Nível descritivo – Uma mulher tinha alucinações, boas e ruins, conforme 

o que acontecia no seu dia. Sua família colocou um detetive para vigia-la e 

saber como eram seus dias. Tempos depois contaram para a mulher e ela 

fugiu de casa. Depois de morar na rua ela voltou para casa e eles se 

perdoaram e ela viveu com a família, que agora a respeitava e a ajudava com 

tudo que podia para ter uma vida melhor. 

Nível interpretativo – A personagem principal sofria muito com visões 

imaginárias e delírios. A família pensou em ajuda-la colocando alguém ao seu 

lado, mesmo que de modo invisível, para que fosse informada como deveria 

lidar com ela. Vendo após que não foi a melhor das opções, sua família a 

recebeu de braços abertos, a qualquer custo, aceitando-a como ela era.  

Nível diagnóstico – A protagonista da história possuía problemas 

psíquicos que a transtornavam. A família não sabia o que fazer, portanto se 

propôs a vigia-la. Não obtendo sucesso buscou no uso das palavras/diálogo 

uma decisão do que se devia fazer, junto a ela, para que ela fosse 

compreendida e aceita como gostaria de ser. 

 

Identificação do herói 

Mulher, idade desconhecida, possui problemas psicológicos de 

alucinação e persecutórios. Dispôs-se a dialogar com sua família para que 

pudessem viver em ‘harmonia’. 

 

Necessidades do herói 

 Além de atenção voltada especialmente para ela, essa mulher precisa 

de alguém em quem confiar e que não a abandonará. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 A figura peculiar do detetive foi introduzida como um meio de cercar a 

personagem principal, para que houvesse alguma pista de como ajudá-la. 
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Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

Não há. 

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente da história é de estado de atenção para todas as 

personagens. Para a mulher são relevantes as suas alucinações, para o 

detetive os ataques frequentes e a construção de um porque, para a família 

uma atenção estática como se a maçaneta da fechadura viesse a se mexer 

sozinha em um chacoalhão. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 Observadores. Todas as personagens vigiam a mulher protagonista. Na 

rua, na casa dela, independente de quem, ela se sente observada. 

 

 Conflitos significativos 

 A não aceitação de um deficiente mental na família, não saber como 

lidar e como possuir um contato maior.  

 

Ansiedade  

 Principalmente da família pelos motivos dos conflitos significativos. 

  

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 7 
 

Tema - Relacionamentos familiares 

Nível descritivo – Uma menina pequena é criada pelos seus pais ricos, 

que não tem tempo para ela, por isso ela é cuidada pela empregada. É com a 

empregada que ela faz tudo, chegando a considerá-la sua segunda mãe. Sua 

mãe se sente incomodada e demite a mulher. Ambas ficam tristes com a 
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notícia e ficam mal. Como a mãe não consegue ver sua filha sofrer, contrata 

novamente a empregada e começa a observá-la para poder ter um contato 

maior com sua filha e por fim as três, juntas, foram felizes. 

 Nível interpretativo – Uma mulher sente ciúme da relação da filha com a 

empregada, pois não encontra na sua vida momentos íntimos com a criança 

como aqueles que a empregada tem. A demite, porque não consegue manter 

consigo a inveja crescente, mas ao deparar-se com a tristeza da filha, a traz de 

novo para seu lar. Busca aprender com ela “coisas de mãe” e desse modo 

convivem juntas os bons momentos. 

Nível diagnóstico – A possibilidade de perder o posto/cargo de mãe para 

a babá da filha faz com que uma mulher tenha o instinto aguçado e livre-se 

dessa concorrência. A criança não vê motivo para isso até o momento em que 

presta atenção na sua mãe seguindo a empregada, após recontratá-la, 

chegando até mesmo a fantasiar a morte da babá pelas mãos da mãe. Ao fim, 

percebe-se que a mãe precisava de um espaço de transito entre seu emprego, 

sua casa e sua família, dando conta de focos de atenção. 

 

Identificação do herói 

 Uma menina pequena que não possui voz ativa, mas utiliza outros 

métodos para conseguir o que quer.  

 

Necessidades do herói 

 Possuir a atenção e afeto da família. 

  

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Foi introduzida uma figura feminina, além da já existente, para que 

houvesse uma figura materna real. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 A boneca na mão da criança é omitida, levando em consideração a 

narrativa de que o que era material não faltava para o herói, portanto foi 

descartada. 
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Concepção do ambiente 

 O ambiente dessa narrativa é vulnerável, de modo que a compreensão 

dos atos tomados deve ser consciente a todos para que não sejam vistos e 

compreendidos como maldosos, que é o que acontece. 

  

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

A ação maternal do herói é percebida em duas figuras femininas 

existentes. Uma delas com um aspecto bom e a outra com um aspecto ‘não 

tão’ bom, mas que luta para ser, de modo que se torna compreendida pela 

figura do herói. 

 

Conflitos significativos 

 O conflito presente nessa prancha refere-se ao afeto que essa menina 

não recebe de seus pais sanguíneos e o modo como a mãe busca o amor da 

filha. 

 

Ansiedade 

 A ansiedade presente no herói é mais evidente no momento em que ele 

é afastado da sua “segunda mãe” pela sua mãe sanguínea.  

 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 8 
 

Tema - Reflexão 

Nível descritivo – A história é sobre uma modelo de pintura que era 

muito jovem e realmente muito bonita, mas que com o tempo não se conforma 

com a perda da sua beleza e utiliza os recursos que pode para não envelhecer. 

Isso não acontece e no momento em que sua neta nasce ela se da conta de 



 
 

 81 

que esta mesmo velha e deixa-se envelhecer naturalmente admirando a beleza 

da neta.  

Nível interpretativo – Conforme a velhice se aproxima da vida de uma 

pessoa, esta se incomoda e busca modos de retardar este movimento natural, 

não o aceitando. Apenas no momento em que se depara com uma vida mais 

nova que a sua, sua neta, ela percebe que deve envelhecer e ajudar na 

criação.  

Nível diagnóstico – Neste caso a não aceitação do envelhecimento é 

explicita de modo que há a procura de recursos de retardar essa mudança de 

tempo.  

 

Identificação do herói 

 Uma senhora, que não aceita envelhecer, pois já foi uma mulher muito 

bonita e que apenas se dá conta da sua existência no tempo presente ao se 

deparar com sua neta. 

 

Necessidades do herói 

Aprender a respeitar e aceitar o próprio corpo e sua natureza.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Para que a história seja contada, há uma breve introdução de passado e 

neste momento é introduzido um pintor, que consegue retratar o herói e sua 

mais profunda beleza. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há. 

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente é ameno, sem grandes distorções, tensões ou situações 

díspares.  

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 O pintor é visto de modo muito agradável, afinal pode marcar na sua 

obra a beleza de sua modelo. 
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 Sua neta é quem lhe traz de volta a vida cronológica e a deixa em 

sintonia com sua vida novamente, ou talvez, pela primeira vez.  

 

Conflitos significativos 

 O saber envelhecer de modo natural e perceber que faz parte da vida as 

mudanças e as transformações. 

 

Ansiedade 

 Não há grandes traços de ansiedade nesta prancha (com este herói), 

porém mostrou-se um tema complicado de ser abordado com a colaboradora. 

 

Desfecho 

 Consciente. 

 

 

 

Prancha 9 
 

Tema - Autoconfiança 

Nível descritivo – Havia duas amigas que trabalhavam juntas e ambas 

eram muito bonitas, apesar de uma acreditar que a outra se destacava. O 

ciúme desta começou a crescer e o sonho de ser uma pessoa igual também. 

Após observá-la durante algum tempo, ela percebeu o porquê a sociedade a 

aceitava e começou a “utilizar as mesmas técnicas” e deste modo se sentiu 

muito feliz. 

Nível interpretativo – Uma mulher tinha inveja da beleza da outra e 

decidiu então se espelhar nessa para que fosse bem quista. Começou a imitá-

la e após um tempo fazendo o mesmo, tornou-se feliz. 

Nível diagnóstico – Uma mulher que necessita de um espelho, uma 

modelagem para que se encaixe num padrão que gostaria de seguir. 

 

Identificação do herói 

 Uma mulher, bonita, que sente inveja da amiga. 
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Necessidades do herói 

 Esse herói necessita de autonomia.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

Pessoas com quem as mulheres conversam, moradores da região. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

Não há omissão.     

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente dessa história é um segredo, as pessoas observam, copiam, 

mas ninguém percebe. É praticamente uma atividade persecutória. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 A amiga de trabalho é vista como um exemplo a ser seguido. 

 

 Conflitos significativos 

 O conflito surge a partir da inveja de não ser como o outro, mas que se 

sana de um modo inusitado: a cópia. 

 

Ansiedade 

 A ansiedade do resultado, das transformações surge no momento em 

que o herói coloca em prática o que havia aprendido. 

 

Desfecho 

 Consciente. 

 

 

 

Prancha 10 
 

Tema – Relacionamentos amorosos 
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Nível descritivo – História de uma mulher que faz um intercâmbio, 

apaixona-se por um homem, mas tem que voltar. Na despedida ele lhe entrega 

um broche para que ela possa sempre se lembrar dele.  

Nível interpretativo – Um romance inusitado que ocorre por um breve 

período, mas que não pode dar sequência já que uma das partes tem voltar 

para seu país de origem. Eles têm que se separar. 

Nível diagnóstico – Amor não consumado, por motivo de distância, mas 

totalmente idealizado como um amor hollywoodiano. 

 

Identificação do herói 

 Uma mulher que se sente deslocada, que se entrega por completo e que 

vive intensamente enquanto pode o que esta sentindo.  

 

Necessidades do herói 

 Ter um amor não apenas correspondido, mas que possa ser consumido.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Um broche, símbolo de um amor a distancia que não pôde continuar, 

mas que será para sempre eternizado. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

Não há. 

 

Concepção do ambiente 

 Inicialmente um clima de dúvida pela descoberta de um novo lugar, mas 

que se torna um clima amável pela presença de outra pessoa. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 Homem percebido como amor, completude. 

 

 Conflitos significativos 

 Dificuldade, ao menos no pensamento, de deixar o amor e da emoção 

para seguir o lado da razão e imposições existentes. 
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Ansiedade 

 A ansiedade mostra-se no momento em que a colaboradora narra de 

modo bem enfático e minucioso todas as atividades que o herói realiza junto ao 

broche, símbolo do seu amado. 

 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 11 

 

Tema – Confiança no outro 

Nível descritivo – Havia um dragão na Indonésia que cuspia dinheiro. 

Todo o mundo mandou exércitos para captura-lo, mas ninguém nunca o 

encontrava. Um menino tornou-se amigo dele e viviam juntos. O exército 

aprendeu o caminho que o menino fazia e então o encontraram, mas não 

conseguiram prende-lo. O menino foi até ele e fugiram do local, mas acabaram 

se encontrando com soldados que os prenderam, mas o menino conversou 

com eles e perceberam que ele era amigo do menino e então os libertaram. 

 Nível interpretativo – Uma criança torna-se amiga do monstro que o 

mundo todo quer capturar e, mas que não consegue encontrar. A criança 

sente-se mal e tenta proteger o animal, mas ao ser preso ele diz a verdade aos 

soldados que o soltam por acreditar em suas palavras. 

Nível diagnóstico – O dragão torna-se real a partir do momento em que o 

herói acredita que ele existe. Os outros acreditam na sua verdade através das 

palavras, mostrando ser uma pessoa pura. 

  

Identificação do herói 

 Um menino simples, de coração puro e que não vê maldade ao se tornar 

amigo “daquele que cospe dinheiro”.  
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Necessidades do herói 

 Continuar com seu amigo, sem que o machuquem, sem que os 

separem, mostrando lealdade. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 O mundo inteiro foi introduzido de modo pejorativo para tentar separar o 

herói de seu amigo. Pode-se ver, portanto, a dificuldade de passar da infância 

para a juventude.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há figura distorcida, sendo o dragão apresentado pela prancha uma 

representação de suma importância na narrativa. 

 

Concepção do ambiente 

 No ambiente representado na história tem-se dois focos de sentimento, 

uma guerra e uma paz, uma distorção do que a visão da destruição final traduz, 

sendo um final feliz, independente do que o ‘mundo queria’. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 O dragão é visto pelo herói como um grande amigo, sem o apelo que é 

visto pelo resto do mundo. É uma relação simples e pura de companheirismo. 

O mundo é visto como ruim, um local de destruição e tudo devido à ganância 

das pessoas que nele habitam. 

  

Conflitos significativos 

 Não há conflitos, pois o herói é certeiro no que faz, sem dúvidas, sem 

pestanejar nas suas escolhas. 

 

Ansiedade 

 Se manifesta quando descobre que seu amigo corre perigo. Deve-se 

levar em consideração que os soldados descobrem o caminho até o dragão, 

pois a mãe do menino lhes conta o caminho. 

 

 



 
 

 87 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 12 
 

Tema – Superação 

Nível descritivo – Uma mulher judia ficou presa em campo de 

concentração durante o período da Segunda Guerra Mundial, após o final 

desta, ela já estava velha e não sabia o que fazer, pois não tinha familiares e 

nem sabia com o que trabalhar. Andando pela cidade encontrou uma placa de 

emprego em uma biblioteca como contadora de histórias e resolveu candidatar-

se, conseguindo o emprego. Ela ficou nervosa com a ideia de fazer algo que 

nunca havia feito, mas o resultado mostrou que ela contava bem histórias e ela 

continuou com isso durante muito tempo, sempre conseguindo a atenção das 

crianças. 

Nível interpretativo – Uma mulher que passa por uma situação de 

reclusão obrigada, não se sente como dona da própria vida, mas mesmo assim 

busca um emprego pra restituir sua vida. Através disso percebeu que é ima 

boa contadora de histórias. 

Nível diagnóstico – Trata-se de uma tentativa de adequar-se a uma 

situação em que não se sente nada favorecida pelas suas vivencias, entretanto 

é através da sua história de vida que consegue ter uma voz ativa. 

 

Identificação do herói 

 Uma mulher que passa que depois de anos sem vida, consegue viver.  

 

Necessidades do herói 

 Ser ouvido. 
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Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 É introduzida uma circunstância de retraimento do herói, para que ele 

possa ser visto como tal num lançamento futuro da narrativa.   

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há. 

 

Concepção do ambiente 

 Ambiente de combate, tanto físico como psicológico. A passagem do 

tempo serve como um modo de censurar uma dor sofrida pelo herói. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 A figura da guerra traz sempre uma visão de sofrimento, sofrido pelo 

herói, só que também é dicotômica para um aprendizado, uma lição de vida. 

 As crianças para quem esta mulher narra sua história são vistas como o 

ouvido do mundo, que deve ouvir e aprender com a sua vida. 

 

Conflitos significativos 

 O conflito esta no modo como o herói encara o período em que esteve 

preso num campo de concentração, não como uma injustiça, mas como 

aprendizagem.  

 

Ansiedade 

A ansiedade surge no momento em que o herói possui voz para 

disseminar sua história, quando ele se vê em um lugar de ser ouvido e não 

julgado, depreciado. 

 

Desfecho 

 Idealizado. 
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Prancha 13 
 
Tema – Autoconfiança  

Nível descritivo – Um menino se muda para uma casa maior e seu maior 

medo é subir uma grande escada que leva até seu quarto. Seus pais não 

entendem o que há com o menino e convocam vários médicos, de diversas 

áreas, para saber o que houve e nenhum consegue um diagnóstico. O menino 

então resolve reunir toda a coragem que tem para subir a escada e consegue, 

mas os pais parabenizaram o último médico e apenas para ele foi o 

reconhecimento, o que o deixou muito chateado.  

Nível interpretativo – Uma pessoa se depara com uma dificuldade 

externa que não consegue superar, e mesmo com o auxilio de muitas pessoas, 

sem o seu consentimento, não obteve êxito. Assim que consegue perceber que 

é algo que apenas ela consegue transpor, ela consegue, mas os créditos são 

desviados aos outros. 

Nível diagnóstico – A falta de diálogo tem trazido certo transtorno que 

geral uma situação muito maior, porém sem significado. Outra característica a 

ser trabalhada é a validação de devidas ações para quem realmente deve. 

  

Identificação do herói 

 Um menino, com pais ricos e que de certo modo se importam com o 

filho, que tem medo de enfrentar um grande problema com que se depara. 

 

Necessidades do herói 

 Encontrar nos pais um local de confiança para diálogo. Deste modo, 

apenas, é que ele conseguirá a devida gratificação do que realiza. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 As figuras paternas são introduzidas, junto com um grupo de médicos 

que examinam o garoto, sem necessidade. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 A escada é vista como a figura do medo. 
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Concepção do ambiente 

 O ambiente é novo, desconhecido e ainda não é relacionado ao 

aconchegante local do lar. Não se trata, porém de um local agressivo, ou 

constrangedor, mas o fato de ser raso traz a sensação de vazio às 

personagens. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

É simbolizada na escada a figura do medo, tal qual o menino consegue 

enfrentar com sua determinação.  

Os médicos são vistos como intrusos.  

 Os pais não são vistos assumindo realmente esse papel. A preocupação 

por parte deles existe, mas a falta de contato com o filho preocupa. 

 

Conflitos significativos 

 Maior do que o medo que o herói possui, creio que a demanda por um 

espaço de diálogo com os pais contemplam este tópico. A colaboradora 

consegue organizar suas informações, mas demonstra uma percepção de que 

o semblante das figuras parentais ainda é de autoridade maior, que não abre 

esse caminho para diálogo. 

 

Ansiedade 

O herói se mostra ansioso frente à injustiça que sofre, de não ser 

parabenizado pelo seu sucesso.  

 

Desfecho 

 Insatisfatório. 

 

 

 

Prancha 14 
 

Tema – Autoconfiança  
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Nível descritivo – História em que um menino que não se gostava muito 

de ir para a escola, principalmente por não ter amigos, encontra em sua janela 

um gato que se torna seu companheiro para todas as horas. O felino o visita 

sempre e o ajuda em uma atividade escolar e a partir deste momento o menino 

faz amigos na escola. O gato diminui a frequência de visitas ao garoto até que 

não aparece mais, entretanto o garoto não se sentiu abandonado e sabe que o 

gato deve ajudar outra criança. 

Nível interpretativo – Alguém que não consegue fazer amizades 

descobre na janela do seu quarto um amigo com que pode desabafar suas 

angústias. Através da criação de uma narrativa para ler diante a classe 

descobre um poder que não sabia que tinha e que o torna alguém especial 

para a turma. Neste momento que os amigos aparecem, o amigo imaginário 

desaparece, como se não houvesse mais a necessidade da existência.   

Nível diagnóstico – Para que o herói realmente tenha um destaque ele 

precisa de alguém que o apoie naquilo que faz e nos momentos difíceis, como 

deparar-se na frente de outros. 

 

Identificação do herói 

 Um menino ainda em fase escolar, que tem um amigo imaginário que o 

auxilia nas suas atividades, mas que até aparecer, se sentia sozinho e sem 

com quem contar. 

 

Necessidades do herói 

 Este herói necessita de um espaço de escuta e de apoio. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Nesta história é introduzido um companheiro para o herói, um gato, mas 

que não se expressa, não fala, todavia se mostra presente e auxilia-o. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

Relações parentais totalmente omissas. 
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Concepção do ambiente 

 O ambiente noturno sempre tem um ar de boêmio e assustador, mas 

para este herói não é. Afinado ao amigo que possui hábitos noturnos, o 

ambiente é totalmente hospedeiro de calma e harmonia para o garoto.  

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 O animal é visto como seu comparsa, seu ajudante. É para ele que deve 

seu contentamento/desempenho escolar e seu avanço fazendo amigos na 

escola. 

 

Conflitos significativos 

 O garoto precisava de uma companhia, que os pais não puderam 

oferecer e que a escola não deu suporte. Na sua zona de conforto, o herói 

consegue um amigo. O conflito vem na busca daquilo que precisa, que é 

alguém ao seu lado. 

 

Ansiedade 

A espera, todas as noites, pelo seu amigo gato faz com que o herói se 

disponibilize e aceite o outro mesmo que neste momento ainda sem imposição.  

 

Desfecho 

 Idealizado.  

 

 

 

Prancha 15 

 

Tema - Reflexão 

Nível descritivo – A história é sobre um coveiro de uma cidade pequena, 

que era muito religiosa. Certa vez pessoas dessa cidade mataram uma mulher 

que acreditavam ter ligação com o demônio, mesmo ela dizendo que não. O 

coveiro faz um movimento por ela na cidade, mas sem sucesso muda-se para 

outra. Anos depois faz uma visita a cidade em que nasceu e vê em cartaz um 
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filme, sobre aquela mulher, contando que ela não era uma pessoa ruim. 

Tranquilizado, ele volta para sua casa e sua família na outra cidade. 

Nível interpretativo – Um homem acha que houve uma injustiça contra 

uma mulher e tenta fazer algo a respeito, mas como não consegue e acredita 

ter ficado marcado por isso, muda-se de cidade e continua sua vida. Após 

algum tempo retorna aquele lugar e vê sua justiça realizada de outra maneira.  

Nível diagnóstico – Vê-se uma boa índole e desejo de justiça, mas que 

se perde frente ao outro, desencadeando assim a insegurança. 

 

Identificação do herói 

 Um homem já vivido, trabalhador, honesto e que busca justiça daquilo 

que acredita ser certo. Ao passar por um avanço do tempo, o herói não perde 

suas qualidades. 

  

Necessidades do herói 

 Ele tinha a necessidade de provar a todos que aquela mulher que ele 

enterrou não deveria ter morrido que houve injustiça com aquele a quem não 

deram ouvidos.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Uma questão religiosa foi introduzida na história para que a morte da 

personagem, que faria o herói “trilhar” tivesse sentido, junto à necessidade dele 

fizesse sentido.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não houve.  

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente macabro de um cemitério não se demonstra tão assustador 

quando o herói é um coveiro.  

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 A mulher que foi morta é percebida com ares de clemência, pois foi 

morta injustamente.  
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 Os moradores da cidade são todos fechados, sem possibilidade de 

expansão da mente e agressivos. 

 O criador do filme seria a única pessoa consciente da cidade, que teve a 

capacidade de ouvir e “revelar a todos” a verdade. 

 

Conflitos significativos 

 A força de vontade e determinação de que fosse provado para a cidade 

que aquela mulher não era uma pessoa má entrou em conflito com o que o 

coveiro tinha de nível de segurança para a sua própria vida. 

 

Ansiedade 

A descoberta do filme pelo coveiro é o momento alto em que a 

ansiedade é revelada, pois mostra seu poder de voz manifestado 

devidamente, diferente do que aconteceu na época da fatalidade. 

 

Desfecho 

 Racional. 

 

 

 

Prancha 16 
 

Tema – Independência 

Nível descritivo – Uma menina que tinha pais músicos aprendeu a tocar 

violino desde cedo, mas ela não gostava de tocar, mesmo sendo considerada 

muito boa. Os anos foram passando e sua vontade de tocar foi diminuindo até 

o momento em que parou de vez, na adolescência. Os pais não conseguiam 

entender o porquê, mas a menina não aguentava mais e queria fazer outras 

coisas. Os pais ficaram deprimidos e quando a menina se viu mais velha, ela 

não sabia mais tocar, foi ai que os pais perceberam que ela sempre tocou por 

causa da vontade deles e não da sua própria, se responsabilizando assim pela 

tristeza da filha.  
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Nível interpretativo – Uma criança foi forçada a fazer algo que não 

gostava durante anos, até o momento em que se vê em posição mais 

imponente e para. Os pais ficam muito chateados e não entendem o porquê 

disso. Alguns anos depois quando a criança já esta mais velha, uma jovem 

adulta, eles alcançam a percepção de que tudo que esta criança fez, foi pelos 

pais e não por si, assumindo assim que a tristeza da filha é eminente suas 

vontades.  

Nível diagnóstico – Uma criança que não consegue se impor diante os 

pais, mas que ao desenvolver-se percebe que na sua adolescência já tem essa 

aptidão e a pratica, mesmo que seus pais fiquem magoados e os faz perceber 

que o erro nesta história partiu deles. 

 

Identificação do herói 

 O herói se constitui na sua adolescência, momento em que consegue 

perceber o que o circunda, aquilo que gosta e não gosta e consegue impor a 

sua opinião sob aquilo que gosta e que não gosta. 

 

Necessidades do herói 

 Falta um espaço de diálogo com os pais, desde a infância deste herói.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

A família é introduzida para que o herói possa apresentar seu conflito. 

  

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 No caso da prancha 16, não deve ser levada em consideração a 

omissão ou distorção de figuras ou objeto. 

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente desta narrativa não possui uma linearidade, passando por 

momentos oscilantes, como o temperamento de uma adolescente (de acordo 

com estudos e não apenas levando em consideração o senso comum). 
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Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 Os pais do herói são visto como impositivos enquanto ele é criança e 

não se vê grande diferença na visualização quando ele cresce. O fato dos pais 

aceitarem que o erro de obrigar o estudo do violino, deixa este herói bem 

consigo mesmo, por conseguir ser entendido. 

 

Conflitos significativos 

A maneira como os pais mudam de ideia quanto a sua percepção do que 

sua filha gosta não justifica a falta de diálogo entre as duas instâncias.   

 

Ansiedade 

A ansiedade se mostra presente no momento em que o herói percebe-se 

capaz de atribuir ao espaço de fala, que deveria ter com os pais, o momento 

que para de tocar o instrumento. 

 

Desfecho 

 Desejado. 

 

 

 

Prancha 17 
 

Tema – Relacionamentos familiares 

Nível descritivo – Uma mulher que mora com sua família se apaixona 

por um homem que mora com sua respectiva família. Eles decidem ficar juntos, 

porém o pai da mulher não aceita o relacionamento, pois é ele quem deve 

escolher o futuro marido da filha. Neste momento ele leva toda sua família para 

outra cidade a fim de separar a filha do homem. Ela fica muito triste, deprimida 

e não tem forças para fazer nada. O homem percebe que o melhor para a filha 

é ficar com o homem que lhe faz bem e que não é ele que decide o futuro da 

filha. Eles voltam pra cidade e a filha fica junto ao homem que ama, felizes. 

Nível interpretativo – Uma mulher é separada do homem que ama, pois 

o pai não acredita que seja o melhor para ela. Ela esboça sua indignação e diz 
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que precisa dele de volta, pois é ele que a faz feliz. O pai compreende e para 

ver a filha feliz, retorna a cidade e o homem e a mulher ficam juntos.   

Nível diagnóstico – A separação desta mulher do homem de quem gosta 

é visto como importante apenas quando ela apresenta sintomas físicos pelo 

pai. Ele não vê saída de como reverter a situação e por este motivo volta para 

a cidade anterior a fim de ver a filha viva. 

 

Identificação do herói 

Uma mulher, com boas relações familiares, que se vê deprimida ao se 

separar do homem que ama, mas que tem um poder de persuasão sobre sua 

família, mesmo que não saiba disso.  

 

Necessidades do herói 

 O herói necessita da aceitação familiar para realizar suas atividades e de 

um espaço de diálogo com essa família para que não precise sofrer para que 

percebam suas angústias e tristezas. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Pela primeira vez é apresentada uma figura masculina punitiva. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há distorção da imagem apresentada.  

 

Concepção do ambiente 

 O ambiente da história é bem representado ao reverem-se histórias de 

amor apresentadas em novelas. O amor, o êxtase da sintonia, a separação por 

força maior, neste caso um pai severo mas que em contato com a perda da 

filha por tristeza recua e deixa que o desfecho da narrativa seja com a junção 

do casal. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 O herói percebe o outro como a pessoa que lhe fará feliz, de modo 

romântico.  
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Os pais devem ser separados: a mãe submissa e o pai que toma as 

decisões, como homem “alpha” e detentor da força. Entretanto essa visão pode 

ser transformada a partir do momento em que o pai prefere que a filha fique 

viva e seja feliz no braço de outro homem. 

  

Conflitos significativos 

 Mesmo a mulher amando o homem com quem se relaciona, ela não 

abdica da sua família e foge. O conflito esta no modo como ela consegue 

administrar a permanência nos dois ambientes: a sua família e ao lado do 

homem que ama. 

 

Ansiedade 

O modo como o herói reage à decisão do pai e deixa-se esvair pela 

distância do amado. 

 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 18 
 

Tema – Relacionamentos familiares 

Nível descritivo – Uma mulher já senil morava com sua filha adulta. 

Certo dia ela encontra a filha morta ao pé da escada, mas não suporta a ideia 

de que ela se foi, então a deixa lá. Todos os dias ela acorda, conversa com a 

filha e fica ao seu lado. A vizinhança estranhando a casa sempre fechada, o 

que não era costume, chama a policia e eles invadem a casa após não serem 

atendidos e eis que os policiais se deparam com a imagem da mãe morta sob o 

corpo da filha. 

Nível interpretativo – Uma mãe não aguenta a ideia de que sua filha 

esteja morta e ignora este fato, levando a vida normalmente junto com o corpo 
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da filha, até o momento em que tira a própria vida por não aguentar mais 

aquele modo de existência. 

Nível diagnóstico – Dificuldade de lidar com a morte e separação das 

relações com apelo maternal. 

 

Identificação do herói 

 Uma mulher já senil que não aguenta a pressão de viver sozinha após a 

morte da sua filha dentro da sua casa.  

 

Necessidades do herói 

 Estar junto à filha, mesmo que seja através da morte.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Para que houvesse um desfecho para a história, com o mínimo de 

encadeamento, são introduzidas figuras como os vizinhos, que sentem falta do 

herói e seu parceiro, e da polícia, autoridade que é capaz de impor limites e 

que possui a imagem de segurança e integridade.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 A imagem da prancha tem a evocação de uma mulher agente de 

agressão, mas nesta narrativa vemos que a agressão se dá por parte do herói 

que tira sua própria vida para ficar ao lado da filha com quem tinha uma ligação 

(ligação esta que pode ser vista como simbiótica pela junção dos corpos já 

“sem alma”).  

 

Concepção do ambiente 

 Ambiente pesado e confuso, ideias que buscam uma conexão para dar o 

andamento da história e que muda o foco para que o herói não seja visto no 

momento em que abre mão da sua vida – atividade totalmente contra os 

princípios do ego. 

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

A filha é vista como a companheira que lhe auxilia, uma imagem boa, 

mas que se desmorona no momento em que morre. 
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Os policiais e os vizinhos, assim como descrevi no item “Figuras, objetos 

ou circunstâncias introduzidas” são os que sentem falta do herói e seu parceiro, 

e o semblante da autoridade que é capaz de impor limites e que possui a 

imagem de segurança e integridade, respectivamente.  

 

 Conflitos significativos 

 A loucura e a sanidade disputam lugar dentro do herói, só que nesta 

narrativa a primeira prevalece. Entretanto é importante ressaltar que a morte do 

herói não foi vista como algo ruim, mas como uma maneira de “continuar 

vivendo” junto à filha, que como a colaboradora afirma que seria ‘o que 

provavelmente quase todas as mães fariam pelos filhos’.  

 

Ansiedade 

O modo como a mãe continua tratando a filha dela após ter morrido 

prova que estava em uma situação tensa e de ansiedade, incapaz de 

racionalizar o que havia ocorrido e o que deveria ser realmente realizado 

naquele momento. 

 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 19 

 

Tema – Relacionamentos familiares 

Nível descritivo – Um homem e sua filha estão saindo do Japão de 

navio, mas no meio da viagem ele naufragou e eles se separaram, mas o pai 

sabia que sua filha não havia morrido. Os barcos salvaram as pessoas e o 

homem constitui uma nova vida em outro lugar. Anos depois ele foi a um 

restaurante que havia uma garçonete japonesa, que descobriu ser sua filha e 

ela se lembrou dele também e voltaram a viver juntos, felizes.   
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Nível interpretativo – Um homem e sua filha são separados em uma 

situação catastrófica e após anos conseguem se reencontrar de um modo 

totalmente inesperado. Neste período todo o homem sabia que sua filha estava 

viva e continuou a amando.  

Nível diagnóstico – A relação do pai e da filha se dá pela segurança que 

ela transmite para ele. 

  

Identificação do herói 

 Um homem que após anos separado da filha ainda tem fé de que ela 

vive e sustenta essa afirmação pelo amor que contempla por ela. 

 

Necessidades do herói 

 Reencontrar a filha, mostrar para todos que estava certo e que ela ainda 

está viva e dedicar para ela todo o amor e paternidade destes anos ausente.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 Uma catástrofe é inserida na história para que o herói possa provar o 

amor que tem pela filha.  

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há nenhuma distorção na imagem. 

 

Concepção do ambiente 

 Há em todo o momento da narrativa um ar de esperança e confiança no 

outro para que o desfecho seja satisfatório.   

 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 A filha é vista como poço de expectativa e confiança. 

 

 Conflitos significativos 

 Acreditar no que sente e saber que a filha poderia estar realmente 

morta, desestruturando sua segurança. 
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Ansiedade 

O momento de reencontro com a filha. 

 

Desfecho 

 Idealizado. 

 

 

 

Prancha 20 
 

Tema – Relacionamentos familiares 

Nível descritivo – Uma senhora gostava muito da chuva e ficava sempre 

na sua casa olhando pela janela a chuva cair. Ela adoece e tem que ir para o 

hospital. Lá ela possuía um quarto com uma grande janela na qual podia 

continuar observando a chuva. Ela estava muito doente e pediu para a neta 

que, quando ela morresse era para enterrá-la sob a chuva e assim realizaria 

seu sonho. A avó dela morreu em um dia forte de chuva e foi enterrada. A neta 

ficou triste pela morte da avó, mas feliz por ter realizado seu sonho. 

Nível interpretativo – Uma mulher tem um sonho e quando se vê doente, 

pede para sua neta ajudá-la a realizá-lo, entretanto, ele só se realizará quando 

esta mulher morrer. Quando ela falece a neta se incumbe de concretizar a 

vontade da avó, mesmo triste pela sua perda. 

Nível diagnóstico – A avó pede à neta que reverta o momento de tristeza 

da sua morte em uma boa lembrança. 

 

Identificação do herói 

Uma criança, menina, que se vê numa situação complicada da perda da 

avó, mas que tem que ser centrada para conseguir realizar a vontade daquela 

que ama. 

 

Necessidades do herói 

 Ser forte, saber lidar com a força e os impulsos deprimentes e organizá-

los para trabalhar o luto da avó. 
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Figuras, objetos ou circunstâncias introduzidas 

 A figura da avó é colocada na história para que possa introduzir ao herói 

sua função e o conceito de luto. 

 

Figuras, objetos ou circunstâncias omitidas ou distorcidas 

 Não há distorção ou omissão. 

 

Concepção do ambiente 

 O tema da morte não é visto como pejorativo ou carregado de más 

sintonias, mas entra na narrativa como um modo de aprendizado. 

Figuras percebidas como... (reação do herói) 

 A figura da avó é percebida como detentora da sabedoria e da 

felicidade. Mesmo no período mais difícil da sua vida ela é capaz de apontar 

para a neta, o herói, um caminho que deve trilhar e o modo de vê-la feliz e 

realizada. 

  

Conflitos significativos 

 Saber que a avó esta morrendo entra em conflito com poder ajudá-la a 

realizar um sonho. 

 

Ansiedade  

O momento em que a avó é enterrada e independente de onde ela está 

o herói sabe que realizou seu último sonho. 

  

Desfecho 

 Idealizado. 

 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 


