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APRESENTAÇÃO: O PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
CLÍNICA E CULTURA – PPGPsiCC

A Psicologia Clínica é um campo centenário do conhecimento e de intervenção em Saúde 
Mental. Ao longo de todo o século XX ela se ampliou e diversificou, exercendo importante 
papel no terreno cultural e tecendo diálogos de peso com todo o leque das ciências 
humanas: filosofia, antropologia, sociologia, história, lingüística, psiquiatria, pedagogia, 
teoria e crítica das artes, etc. Hoje, a Psicologia Clínica deve assumir tal inserção cultural 
e debate multidisciplinar como constitutivo e construtor de suas reflexões teóricas e 
metodológicas, bem como de sua práxis.

O eixo teórico-metodológico voltado para a inserção na cultura e o diálogo multidisciplinar 
constitui o diferencial do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura - 
PPGPsiCC que comporta os cursos de Doutorado e Mestrado. O Programa apresenta uma 
notável diversidade de abordagens em Psicologia Clínica, contemplando uma reflexão 
rigorosa tanto sobre seu embasamento epistemológico e opções metodológicas quanto 
acerca de sua inserção na cultura e na sociedade.
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HISTÓRICO DO GRUPO
O PPGPsiCC aprovado pela CAPES em 2005, deriva da Área de Concentração em 
Psicologia Clínica, em função de processo de reestruturação e desmembramento do 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de 
Brasília. A área atraiu, desde a década de 1990, muitos alunos oriundos de outras cidades 
da região, de outros pontos do país, e também de outros países da América Latina. O 
PPGPsiCC é herdeiro dessa tradição e exerce uma posição central na formação em pós-
graduação em psicologia clínica na região Centro-Oeste e na produção de conhecimento 
em âmbito nacional. O Programa vem atendendo a alunos de todas as regiões do Brasil, 
e especialmente aos das áreas carentes em pós-graduação, como as regiões Centro-Oeste, 
Norte e parte do Nordeste É importante e crescente a demanda que o Programa vem 
apresentando desde sua primeira seleção em 2006. O Programa conta hoje com 116 alunos. 

Vários docentes que hoje integram o quadro do PPG PsiCC fizeram parte da construção da 
história da pós-graduação em psicologia na UnB e no Brasil. Esse grupo vem exercendo, 
há várias décadas, uma posição central na formação pós-graduada em psicologia clínica 
na região Centro-Oeste. Contribui também para formar profissionais que atuam em 
diversos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em todas as regiões do país, mas em 
especial no Norte e Nordeste. O grupo tem, portanto, um papel importante na produção de 
conhecimento em psicologia clínica e cultura na região e em âmbito nacional. 

Os dados do corpo docente apontam uma variabilidade quanto ao local de realização do 
doutoramento – no Brasil ou no exterior, sendo que a metade fez seu doutoramento no 
exterior. Instituições nacionais e internacionais de reconhecido valor respondem pela 
formação dos pesquisadores do Programa: USP-SP, UnB, PUC-RIO, Université Catholique 
de Louvain (Bélgica), Université de Paris XIII, Université de Paris VIII, United States 
International University e Case Western Reserve University (EUA), e Warwick University 
(Inglaterra). Este leque de perspectivas acadêmicas e profissionais aponta para uma 
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conformação não regionalizada do grupo, facilita sua inserção em cenários acadêmicos 
nacionais e internacionais e contribui para a diversidade que caracteriza o Programa em 
Psicologia Clínica e Cultura Rever espaçamento.

Nestes cinco anos vários fatores impulsionaram a consolidação do PPG PsiCC. Dentre eles 
destacamos a qualificação do corpo docente, o aumento da produção técnica e científica, 
as premiações de docentes e de discentes, as participações em bancas examinadoras, 
concursos, comissões de avaliação de órgãos de fomento, conselhos editoriais nacionais 
e internacionais, a realização de pesquisas conjuntas, consultorias e convênios. A 
estruturação consistente do programa é materializada por exemplos tais como o aumento 
de bolsas de produtividade, o número expressivo de bolsas de mestrado e doutorado, as 
premiações, os convites a docentes para ministrarem conferências especiais em eventos 
científicos e pela procura crescente de candidatos oriundos de diferentes regiões do Brasil e, 
recentemente, pela demanda de realização de pós-doutoramento. 

O PPGPsiCC promove a capacitação do seu corpo docente por meio de estágios de pós-
doutorado. Dos vinte docentes onze têm Pós-Doutorado, sendo que seis desses foram 
realizados no exterior. Além do aprimoramento e atualização que o estágio de pós-
doutorado proporciona, o mesmo também tem viabilizado um significativo número de 
convênios e intercâmbios científicos com instituições de pesquisa e universidades no 
exterior o que, por sua vez, tem possibilitado o incremento de estágios doutorais fora do 
país. 

No intuito de expandir seu papel na formação e reciclagem de profissionais da região, o 
Programa vem oferecendo diversas atividades. Os Cursos de Pós-Graduação LatoSensu 
(Especialização em Teoria Psicanalítica e Especialização em Saúde Mental) asseguram uma 
difusão do conhecimento gerado por seus clínicos-pesquisadores. 

Um importante papel social vem sendo exercido pelo grupo, sempre de maneira articulada 
à atividade investigativa, em seus Projetos de Extensão de Ação Contínua: Psicanálise e 
Pediatria: Uma Experiência em uma Instituição Hospitalar, Programa de Intervenção 
Precoce nas Psicoses, Programa de Intervenção em Crise e Prevenção do Suicídio no 
Contexto Universitário, Construção de Metodologia de Grupos Multifamiliares, Programa 
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de Atendimento à Mulheres em Situação de Violência Conjugal e Familiar, Projeto de Saúde 
Mental do Idoso e Familiares, Transtornos Alimentares e Psicopatologias Narcísicas. 

Os docentes do PPG PsiCC participam ativamente de Grupos de Pesquisa no Diretório 
do CNPq, detendo a coordenação de 6 (seis) Grupos: a) Saúde Mental, Intervenção em 
Crise e Prevenção do Suicídio; b) Psicanálise e Processos de Subjetivação: Pulsão, Arte e 
Cultura; c) Sistemas Complexos; Casal, Família, Grupos e Comunidade; d) Psicoterapia: 
Psicopatologia, Epistemologia e Linguagem; e) Drogas, Adolescentes e Complexidade; f) 
Subjetivação, Clínica e Cultura: do moderno ao contemporâneo.

Diversos eventos nacionais e internacionais vêm sendo promovidos por seus pesquisadores. 
I Seminário em Adolescência, Clínica e Cultura (2008); I Congresso Internacional 
Adolescência e Violência: perspectivas clínica, jurídica e educacional; III Seminário de 
Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei; II Seminário em Adolescência, Clínica e 
Cultura (2010).

A criação do PPGPsiCC e a sua continuidade e aprimoramento contínuos visam, portanto, 
à ampliação e consolidação do pólo de disseminação  de conhecimentos em psicologia 
clínica em sua articulação com a cultura. Ciente de seu papel na região, o PPGPsiCC 
tem como missão primordial garantir a formação de docentes-pesquisadores na área de 
Psicologia Clínica e Cultura para atuação no ensino superior e promover a formação de 
clínicos-pesquisadores de alto nível, comprometidos com a docência, com a formação de 
grupos de pesquisa e com o desenvolvimento de projetos de ação comunitária, integrando 
prática e investigação na interface entre Clínica e Cultura. 
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OBJETIVOS DO PROGRAMA
1. Assegurar a existência de um programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 

Cultura em nível de Mestrado e Doutorado em Instituição Federal de Ensino Superior, 
preenchendo uma lacuna nessa área na região Centro-Oeste;

2. Disseminar e fortalecer a influência da Universidade de Brasília na área de Psicologia 
Clínica e Estudos da Cultura e incentivar a produção do conhecimento na região 
Centro-Oeste, estendendo-se às regiões Norte e Nordeste;

3. Incrementar a produção de conhecimento na área de Ciências Humanas, ressaltando e 
fomentando a contribuição da Psicologia Clínica no debate multidisciplinar acerca da 
Cultura;

4. Formar docentes na área de Psicologia Clínica e Cultura para atuação no ensino 
superior;

5. Construir conhecimento consistente e inovador na área de Psicologia Clínica e de 
Estudos da Cultura;

6. Promover a formação de clínicos-pesquisadores de alto nível e comprometidos com a 
formação de grupos de pesquisa e o desenvolvimento de projetos de ação comunitária, 
integrando prática e investigação na interface entre Clínica e Cultura;

7. Atuar na formação do Psicólogo Clínico acentuando o espírito investigativo, a 
multidisciplinariedade, o rigor teórico e a postura crítica e ética necessários à profissão, 
por duas vias:

a) Pela constante integração entre Graduação e Pós-Graduação, através da participação 
de alunos de Graduação nas atividades de investigação e do envolvimento dos alunos 
de pós-graduação em atividades docentes na Graduação;

b) Pelo fortalecimento do grupo como pólo de debate teórico-clínico junto aos 
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profissionais de Psicologia Clínica e estudiosos da Cultura na região Centro-Oeste e 
demais regiões.

LINHAS DE PESQUISA

I - PROCESSOS INTERACIONAIS NO CONTEXTO DO CASAL, DA FAMÍLIA, DO 
GRUPO E DACOMUNIDADE

Estudos relativos aos processos interacionais e terapêuticos dos casais, das famílias, dos 
grupos e das comunidades. O enfoque teórico abrange, sobretudo, as Teorias Sistêmica, 
Sistêmica Feminista, Psicodramática, Teorias da Complexidade, Construtivismo, e 
Construcionismo Social.

II - PSICANÁLISE, SUBJETIVAÇÃO E CULTURA

Propõe uma reflexão psicanalítica sobre a constituição do sujeito como processual e 
imbricada, de forma indissociável, à cultura. A psicanálise é problematizada tanto como 
prática clínica de subjetivação, na singularidade de cada sujeito, quanto como teoria 
e crítica da cultura. Os modos de subjetivação na cultura são investigados em suas 
perspectivas históricas e sociais. Explora questões entre produções culturais e teoria e 
clínica psicanalítica, privilegiando o terreno da história, da crítica da cultura, da arte e da 
literatura.

III - PSICOPATOLOGIA, PSICOTERAPIA E LINGUAGEM

Locus de criação de trabalhos sistemáticos nos terrenos da psicoterapia, da psicanálise 
e da psicopatologia. O objetivo comum aos projetos é o entendimento do campo da 
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psicopathologia a partir de uma perspectiva filosófica, psicológica, médica, familiar e 
psicanalítica voltados para a construção de um conhecimento integrativo das realidades 
inerentes à saúde mental, contemplando o intrapsíquico e o relacional, os sofrimentos 
psíquicos graves, tais como psicoses, autismos, transtornos de personalidade perpassando o 
ciclo do bebê à vida adulta.

IV - SAÚDE MENTAL E CULTURA

Integra projetos voltados para a avaliação, intervenção e prevenção em Saúde Mental 
e envolve estudos de fenômenos sociais e da cultura em sua relação com o sofrimento 
psíquico e a saúde mental, tanto em nível individual, quanto interacional. Dentre os temas 
estudados então: questões de gênero; envelhecimento; intervenção em crises e prevenção 
de suicídio; questões epistemológicas, históricas e clínicas relacionadas à psicoterapia, 
hipnose, corpo, religião e subjetividade; habilidades sociais, habilidades de vida, direitos 
sexuais e reprodutivos, resiliência, prevenção em transições desenvolvimentais, avaliação 
de programas preventivos e políticas públicas relacionadas à prevenção em saúde 
mental. Metodologias qualitativas e quantitativas são utilizadas em uma perspectiva clínica.

LABORATÓRIOS 
Os Laboratórios de Pesquisa que compõem o Departamento de Psicologia Clínica - PCL e 
que constituem a infra-estrutura básica do PPG PsiCC são:

1. Laboratório de Saúde Mental e Cultura

2. Laboratório de Família, Grupos e Comunidade

3. Laboratório de Psicanálise e Subjetivação

4. Laboratório de Psicopatologia, Linguagem e Psicanálise

5. PRODEQUI: Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas

Os Laboratórios têm um papel fundamental na consolidação da Proposta do Programa 
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e, consequentemente, no desenvolvimento de suas atividades fins. Os objetivos comuns a 
todos os Laboratórios são:

1. Estabelecer condições para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas dos docentes, 
discentes e pesquisadores associados;  

2. Apoiar as atividades dos cursos de pós-graduação strictu senso; 

3. Acolher alunos da pós-graduação e criar condições para o desenvolvimento de seus 
trabalhos de conclusão;

4. Contribuir para a integração entre a pós-graduação e a graduação acolhendo alunos da 
graduação e iniciando-os nas atividades de pesquisa; 

5. Apoiar atividades de formação profissional em nível de pós-graduação lato senso 
dentro de sua especialidade contribuindo para a formação e o aprimoramento de 
profissionais da psicologia e de áreas afins;

6. Apoiar atividades de extensão na área de produção do conhecimento do Laboratório;

7. Apoiar atividades de ensino à distância na área de produção do conhecimento do 
Laboratório; 

8. Estabelecer intercâmbios com pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições 
de natureza diversa em âmbito regional, nacional e internacional visando o 
desenvolvimento de atividades conjuntas que contribuam para o enriquecimento das 
atividades do Programa.

CORPO DOCENTE

DOCENTES PERMANENTES    2006-2011

1. Daniela Scheinkman Chatelard    2006 - 2011

2. Deise de Matos Amparo     2009 - 2011

3. Francisco Moacir de Melo Catunda Martins  2006 - 2011
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4. Gláucia Ribeiro Starling Diniz    2006 - 2011

5. Ileno Izídio da Costa     2006 - 2011

6. Liana Fortunato Costa    2006 - 2011

7. Luiz Augusto Monnerat Celes    2006 - 2010

8. Marcelo da Silva Araújo Tavares   2006 - 2010

9. Maria Fátima Olivier Sudbrack   2006 - 2011

10. Maria Inês Gandolfo Conceição   2006 - 2011

11. Maria Izabel Tafuri     2006 - 2010

12. Mauricio da Silva Neubern    2011

13. Norberto de Abreu e Silva Neto   2006 - 2010

14. Sheila Giardini Murta     2010 - 2011

15. Tania Cristina Rivera     2006 - 2010

16. Terezinha de Camargo Viana   2006 - 2011

17. Valeska Maria Zanello de Loyola   2011

DOCENTES COLABORADORES   2006 – 2011

1. Eliana Rigotto Lazzarinni    2011

2. Julia Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke  2006 - 2011

3. Luiz Augusto Monnerat Celes   2011

4. Marcelo da Silva Araújo Tavares   2011

5. Maria Izabel Tafuri      2011

6. Tania Cristina Rivera     2011

7. Vera Lúcia Decnop Coelho    2006 - 2011
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PESQUISADORA COLABORADORA

 Dione Medeiros Lula Zavaroni    2011

TESES E DISSERTAÇÕES: A PESQUISA COMO 
COMPROMISSO ACADÊMICO E SOCIAL

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura tem como um de seus 
objetivos fundamentais incrementar a produção de conhecimento na área de Ciências 
Humanas, ressaltando e fomentando a contribuição da Psicologia Clínica no debate 
multidisciplinar acerca da cultura. Ao completar cinco anos como programa independente 
vem apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade as teses e dissertações defendidas ao 
longo desse período.

Teses e dissertações, juntamente com as demais formas de produção bibliográfica, 
constituem um elemento importante da formação do corpo discente e do trabalho 
cooperativo entre docentes e discentes. Refletem, na prática, a atuação das equipes em 
torno de projetos e linhas de pesquisa que organizam o funcionamento do Programa e 
dão estrutura à missão de promover a formação de clínicos-pesquisadores de alto nível e 
comprometidos com a formação de grupos de pesquisa e o desenvolvimento de projetos de 
ação comunitária, integrando prática e investigação na interface entre Clínica e Cultura.

Os conteúdos dos trabalhos defendidos revelam que o Programa vem enfrentando o desafio 
de entender a forma como fatores sociais de natureza diversa impactam tanto os processos 
de adoecimento quanto de fortalecimento da saúde mental. As pesquisas tratam de temas 
importantes da contemporaneidade. Cabe destacar a riqueza e abrangência das temáticas:

•	 Estudos e ensaios refletem o diálogo entre a clínica e a arte, a literatura, a dramaturgia 
no intuito de compreender a construção da subjetividade e as diversas manifestações 
do phatos - depressão, angústia, distúrbios alimentares, fobias dentre outras – que 
são (re) vistas com base em processos econômicos, sociais, históricos e culturais que 
atravessam os tempos ganhando novas nuances. 
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•	 As várias formas de drogadição são problematizadas de modo a elucidar seus 
impactos para a pessoa usuária, a família e a sociedade em geral. Pesquisas 
relacionadas a projetos de intervenção desenvolvidos através de parcerias com 
instituições da área da saúde, da educação, do sistema de justiça.

•	 Questões de alto impacto para a saúde pública - as tentativas de suicídio, os 
pródromos que anunciam as primeiras crises psicóticas e as manifestações de 
violência, seja o abuso sexual de crianças e adolescentes, a violência doméstica e 
conjugal - são estudadas à luz de diversas abordagens teóricas.

•	 Processos fundamentais de estruturação do eu e das relações – as relações mãe-
bebê, as várias formas de vivência da maternidade, o autismo infantil e o desafio de 
encontrar estratégias de atendimento nessas áreas são desvendados com base tanto 
em estudos teóricos quanto em práticas clínicas que ousam buscar novos caminhos 
para atender às necessidades dessa população.

•	 Dimensões da vida acadêmica que têm interface com desafios sociais e que convidam 
à reflexão clínica também são problematizadas. Esse é o caso da evasão de alunos da 
universidade, das crises existenciais que afetam o rendimento acadêmico, das políticas 
afirmativas de quotas para negros, das ações de inclusão voltadas para alunos com 
necessidades especiais.

•	 Temas que revelam os dilemas humanos na contemporaneidade como é o caso do 
debate em torno da categoria gênero e a construção das identidades, da reflexão em 
torno dos papéis de homens e mulheres na família e na sociedade, das várias formas 
de vivência da afetividade e sua tradução em uma diversidade de arranjos conjugais 
e familiares, envelhecimento populacional e os novos papéis de avós no contexto da 
família são problematizados.

A diversidade de temas estudados fica refletida nos debates desenvolvidos através das 
disciplinas e atividades dos grupos de pesquisa. Esse conjunto contribui para a formação 
de clínicos-pesquisadores de alto nível e comprometidos com a formação de grupos de 
pesquisa e o desenvolvimento de projetos de ação comunitária, que integrem prática e 



32  

investigação. 

As ações de cooperação internacional na produção de conhecimento também merecem 
atenção. Duas entre as teses defendidas são resultados de trabalho de interação entre o PPG 
PsiCC e a Universidade de Roma La Sapienza e a Universidade Lumière Lyon 2 e o grupo 
de pesquisa Littérature, idéologies, représentations, XVIIIe-XIXe siècles (LIRE). Outras ações 
de internacionalização encontram-se em andamento. O intuito é estimular a formação de 
nossos alunos de forma integrada com a produção internacional.

Fica evidente o fortalecimento do grupo como pólo de debate teórico-clínico junto aos 
profissionais de Psicologia Clínica e estudiosos da Cultura. O Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura, através de sua atuação acadêmica, vem cumprindo o seu 
objetivo de contribuir para a construção de conhecimento consistente e inovador na área de 
Psicologia Clínica e de Estudos da Cultura.

A seguir, serão apresentados os resumos de teses e dissertações defendidas pelos discentes 
ao longo dos cinco anos de existência do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura - PGPsiCC, cujas temáticas refletem o caráter diversificado e a vasta 
inserção na cultura do programa. Nesta obra, composta por 33 resumos de teses e 
104 de dissertações, está organizada em duas partes: a primeira composta de resumos 
de doutorado e, a segunda, de mestrado. Os resumos serão apresentados em ordem 
cronológica do ano de defesa, seguidos da ordem alfabética dos orientadores do programa
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INTRODUCTION: THE GRADUATE  
PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY 
AND CULTURE - PPG PsiCC

Clinical Psychology is a centenary field. It encompasses both theoretical and applied 
knowledge in the area of mental health. Throughout the twenty first century the field grew 
and diversified, exerting an important role in the cultural context by developing a dialogue 
with several areas of the social and human sciences, such as philosophy, anthropology, 
sociology, history, linguistics, literature, psychiatry, pedagogy, the theory and critics of 
the arts, just to name a few. It is our contention that the field of Clinical Psychology must 
assert its place in this interdisciplinary debate and assume such dialogue as a fundamental 
basis of its theoretical production and its praxis. The adoption of this theoretical and 
methodological position constitutes the distinctive characteristic of the Graduate Program 
in Clinical Psychology and Culture. The Program offers a Master and Doctoral Degree. 
Courses and research cover a wide range of themes in traditional as well as new areas in the 
field.
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HISTORY OF THE PROGRAM
The Graduate Program in Clinical Psychology and Culture (Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clinica e Cultura - PPG PsiCC) was approved by  CAPES - Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a branch of the Ministry of Education 
responsible for graduate level education, in 2005.  The Program, however, carries a long 
history in the area of graduate studies, since it is one of four graduate programs that 
resulted from the restructuring process of the late Graduate Program in Psychology of 
the Institute of Psychology, University of Brasília. Since the early 1990 the area of Clinical 
Psychology of the former program attracted students from all regions of the country as well 
as from other South American countries. 

Several faculty members played an important role in the development of graduate studies 
in the field of psychology at the University of Brasília and in Brazil. The faculty has had 
a major role in graduate education in clinical psychology in the central region of Brazil. 
They have also been responsible for forming many of the professors that now teach at 
both private and public institutions in various areas of the country, especially in the 
North (Amazon) and Northeast regions. The faculty of the Graduate Program in Clinical 
Psychology and Culture holds an important position in the production of knowledge in the 
area of clinical psychology in Brazil.

Faculty members have acquired their doctoral degrees from renowned national and 
international Universities: USP-SP, UnB, PUC-RIO, Université Catholique de Louvain 
(Belgium), Université Paris XIII and Université Paris VIII (France), United States 
International University and Case Western Reserve University (EUA), and Warwick 
University (England). Therefore, they are able to offer to the student body a rich diversity of 
theoretical, methodological and clinical approaches in the various subfields of psychology. 
The qualification the faculty body has been strengthened in the past years due to various 
factors: eleven out of twenty faculty members did postdoctoral studies/research at both 
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national and international institutions; the number of research grants has increased; the 
collaboration with both national and international research centers and scholars has grown. 
Faculty members are also active in consulting with both government and nongovernment 
organization and serve as members of the editorial board of important journals, ethical 
committees and   research institutions. 

The Graduate Program in Clinical Psychology and Culture also plays an important role 
in the offering of continued education for professionals of the area of psychology and 
related fields.  The Program holds two LatoSensu Graduate Courses - Specialization in 
Psychoanalytic Theory (Especialização em Teoria Psicanalítica) and Specialization in 
Mental Health (Especialização em Saúde Mental). Both courses ensure the dissemination of 
the knowledge produced by the Program’s clinical researchers.  

Many professors have build strong partnerships with health, educational, law and other 
social institutions which allows them to hold important extension projects involving 
graduate and undergraduate students. Besides playing an important social role these 
projects are characterized by a strong research orientation. Some of the extension projects 
are: Psychoanalysis And Pediatrics: An Experience At A Hospital; Early Intervention in 
Psychosis; Crisis Intervention and Suicide Prevention Program; Intervention Project for 
Women Victims of Domestic Violence; Multifamily Groups for Sexual Abuse and Drug 
Prevention; Elderly Patients and Family Mental Health Support; Eating Disorders and 
Narcissistic Pathologies. 

The faculty of PPG PsiCC participates actively of Research Groups registered in the 
Directory of Research Groups of CNPq (Grupos de Pesquisa no Diretório do CNPq). Six 
of such groups are coordinated by a faculty member of the Program. These groups are: a) 
Mental Health, Crisis Intervention and Suicide Prevention (Saúde Mental, Intervenção 
em Crise e Prevenção do Suicídio); b) Psychoanalysis and Subjectivity Processes: Drive, 
Art and Culture (Psicanálise e Processos de Subjetivação: Pulsão, Arte e Cultura); c) 
Complex Systems - Couples, Families, Groups and Communities (Sistemas Complexos; 
Casal, Família, Grupos e Comunidade); d) Psychotherapy: Psychopathology, Epistemology 
and Language (Psicoterapia: Psicopatologia, Epistemologia e Linguagem); e) Drugs, 
Adolescence and Complexity (Drogas, Adolescentes e Complexidade); f) Subjectivity, 
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Clinic and Culture – from the modern to the contemporary (Subjetivação, Clínica e 
Cultura: do moderno ao contemporâneo).

The faculty actively participates in national and international conferences as invited 
speakers and presenters. Several events have also been organized by members of the 
Program: I Seminar of Adolescence, Clinic and Culture (2008); I International Conference 
of Adolescence and Violence: clinical, judicial and educational perspectives -  III Seminar 
on Health Issues of Adolescents in Conflict with the Law; II Seminar in  Adolescence, Clinic 
and  Culture (2010).

The Graduate Program in Clinical Psychology and Culture has as its fundamental mission 
to offer a strong theoretical, methodological and applied graduate level education. The 
main goal of the Program is to ensure that the student body acquire the necessary skills to 
become high level scientist-practitioners in the area of Clinical Psychology and Culture. 

OBJETIVES OF THE PROGRAM
1. To ensure the existence of a Graduate Program in Clinical Psychology and Culture 

that offers a doctoral and a masters degree in clinical psychology, therefore feeling an 
important gap in the field of graduate studies in the Central region of Brazil; 

2. To disseminate and strengthen the influence of the University of Brasília in the field 
of Clinical Psychology and Cultural Studies as well as to stimulate the scientific 
production in this field of knowledge in the Central, North and Northeast regions;

3. To contribute to the production of knowledge in the area of the human sciences, by 
affirming the role and the importance of participation of the area of clinical psychology 
in the interdisciplinary debate regarding the culture;

4. To form professors in the area of Clinical Psychology and Culture to become faculty 
members of graduate and undergraduate programs;

5. To build innovative and consistent knowledge in the area of Clinical Psychology and 
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Cultural Studies;

6. To provide a strong  theoretical, research and clinical background in order to ensure 
that the student body will become competent scientist-practitioners dedicated to the 
development of research groups, of extension projects in the community, integrating 
research and intervention in the area of clinical psychology and culture; 

7. To contribute to the training of Clinical psychologists that have as their main 
characteristics a high level of: 1. sensitivity towards cultural and social issues; 2. 
compromise with interdisciplinary and research development; 3. theoretical rigor; 4. a 
critical and ethical posture. All of these elements are necessary to a sound Professional 
practice and should be implemented through the following educational actions:

a) the promotion of a strong integration between the undergraduate and graduate 
levels, by offering the necessary incentive and by creating opportunities for 
undergraduate students to participate in research projects and by having graduate 
students teach undergraduate level classes;

b) the strengthening of the initiatives of the group composed by faculty and students to 
promote theoretical-clinical debates between professionals of several areas interested 
in the articulation between clinical psychology and cultural studies.

RESEARCH AREAS

I – INTERACTIONAL PROCESSES IN THE CONTEXTS OF MARRIAGE, FAMILY, 
GROUPS AND COMMUNITIES

Research studies in this area deal with the challenges that are present in the interactional 
and therapeutic processes of couples, families, groups and communities.  The theoretical 
perspectives most frequently used are: the systemic theory; the systemic feminist theory; 
psychodrama; the complexity theory; constructivism and social constructionism.  
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II - PSYCHOANALYSIS, SUBJECTIVITY AND CULTURE

Research studies in this area focus on a psychoanalytical reflection regarding the 
constitution of the subject, which is seen as a process that is strongly intertwined and that 
can not be dissociated from the culture. Psychoanalysis is viewed both as a clinical practice 
that promote subjectivity by taking into consideration the singularity of each subject and 
as a theory and critique of the culture. The various modes of subjectivity construction in 
the culture are investigated using social and historical perspectives. The studies also explore 
questions and dilemmas between cultural productions and the psychoanalytical theory and 
clinic, placing emphasis on history, the critique of the culture, art and literature.

III - PSYCHOPATHOLOGY, PSYCHOTHERAPY AND LANGUAGE

Research studies in this area center on the field of psychotherapy, psychoanalysis 
and psychopathology. All projects have in common the understanding of the field of 
psychopathology from a philosophical, psychological, medical, family, and psychoanalytical 
perspective. The projects are geared towards the construction of an integrative knowledge of 
issues related to mental health, that include the intrapsychic and the relational, the intense 
psychic sufferings such as psychosis, autism, and personality disorders that are present 
across the life cycle, from infancy to adult life.

IV - MENTAL HEALTH AND CULTURE

Research projects in this area are geared towards mental health evaluation, intervention and 
prevention. They include the study of social and cultural processes and their relationship 
with psychic suffering at the individual and interactional levels. Research themes include: 
gender issues; the interaction between gender and violence; gender and mental health; crisis 
intervention and suicide prevention. Qualitative e quantitative methodologies are used in a 
clinical perspective.
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LABORATORIES 
The Research Laboratories that constitute the infrastructure of the Clinical Psychology 
Department (Departamento de Psicologia Clínica - PCL) and of the Graduate Program in 
Clinical Psychology and Culture - PPG PsiCC are:

1. Laboratory of  Mental Health and Culture

2. Laboratory of Family, Groups and Community 

3. Laboratory of Psychoanalysis and Subjectivity

4. Laboratory of  Psychopathology, Psychoanalysis and Language

5. PRODEQUI: Program of Studies and Attention to Chemical Dependencies 

The Laboratories have a fundamental role in the consolidation of the Proposal and in 
attaining the objectives of the Program.  Therefore they are essential for the development of 
several Program’ projects and activities. 

The main objectives of all Laboratories are:

1. To provide the necessary conditions for the development of the research projects of the 
faculty, research associates, graduate and undergraduate students;

2. To give support to all activities of the Strictu Senso graduate courses; 

3. To provide graduate students the necessary infrastructure for the development of their 
doctoral research projects;

4. To contribute to the development of activities that promote the integration between the 
graduate and undergraduate programs, by creating opportunities for undergraduate 
students to participate in research projects;

5. To give support to the implementation of professional enhancement activities, such as 
Lato Sensu specialization courses, thus contributing for the continued education and 
training of professionals in the area of psychology and related fields;  

6. To give support for the development of extension projects in the areas of research of the 
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Program, thus contributing to the production of knowledge;

7. To give support for the development and implementation of online educational 
projects; 

8. To provide the necessary conditions for the development of regional, national and 
international research collaborations that may contribute to the enrichment the 
Program activities and the production of relevant knowledge in the various subareas of 
psychology.

FACULTY

PERMANENT FACULTY MEMBERS   2006 -2011

9. Daniela Scheinkman Chatelard    2006 - 2011

10. Deise de Matos Amparo     2009 - 2011

11. Francisco Moacir de Melo Catunda Martins  2006 - 2011

12. Gláucia Ribeiro Starling Diniz    2006 - 2011

13. Ileno Izídio da Costa     2006 - 2011

14. Liana Fortunato Costa    2006 - 2011

15. Luiz Augusto Monnerat Celes                                  2006 - 2011

16. Marcelo da Silva Araujo Tavares        2006 - 2010

17. Maria Fátima Olivier Sudbrack   2006 - 2011

18. Maria Inês Gandolfo Conceição   2006 - 2011

19. Maria Izabel Tafuri     2006 - 2010

20. Mauricio da Silva Neubern    2011

21. Norberto de Abreu e Silva Neto   2006 - 2010
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22. Sheila Giardini Murta     2010 - 2011

23. Tania Cristina Rivera     2006 - 2010

24. Terezinha de Camargo Viana   2006 - 2011

25. Valeska Maria Zanello de Loyola   2011

COLLABORATIVE FACULTY MEMBERS  2006 - 2011

26.  Eliana Rigotto Lazzarinni    2011

27. Julia Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke  2006 - 2011

28. Luiz Augusto Monnerat Celes   2011

29. Marcelo da Silva Araújo Tavares   2011

30. Maria Izabel Tafuri      2011

31. Tania Cristina Rivera     2011

32. Vera Lúcia Decnop Coelho    2008 – 2011

COLLABORATIVE RESEARCHER

33. Dione Medeiros Lula Zavaroni   2011
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DISSERTATIONS AND THESES: RESEARCH AS A FORM OF 
ACADEMIC AND SOCIAL COMPROMISE

The Graduate Program in Clinical Psychology and Culture has as one of its main objectives 
to give a contribution towards the growth of the production of relevant knowledge in the 
field of the human sciences, by emphasizing the role of the area of clinical psychology  to 
enrich the interdisciplinary debates related to impact of cultural processes in individuals, 
families and society. As the PPG PsiCC celebrates its fifth anniversary as an independent 
Program, it becomes relevant to present to the academic field and to society  an account of 
the dissertations and theses produced along this period of time.

Dissertations and theses, together with the other types of bibliographical materials, 
constitute an important part of the training of the graduate students and of the faculty 
activities. They are the result of a collaborative process between professors and students 
and reflect the result of teaching and research activities developed in the Laboratories. 
They constitute, therefore, an important indicator of the integration between research and 
practice and reflect the competence of the Graduate Program in complying to its objectives 
and purposes. 

The content of the studies presented here reveals that the Graduate Program in Clinical 
Psychology and Culture has been fulfilling its main objective - to face the challenges in 
understanding how social factors of various nature impact the processes that can produce 
suffering or promote mental health. The body of research presented here deal with 
important issues in contemporary society. It is important to call attention to richness and 
broadness of the research topics:

•	 The research produced well reflect the dialogue between the clinical area and 
the fields of art, literature, and dramaturgy. The intention is to understand the 
construction of subjectivity and the various manifestations of pathos – depression, 
anguish, eating disorders, phobias and so forth. All these maladies are seen as 
reflections of economic, social, historical and cultural processes that acquire new 
dimensions as society changes throughout history.



43 

•	 The many forms of drug addictions are studied in an attempt to bring light to they 
impacts in the person, the family and the community in general. Several research 
projects had as their main objective to develop or to evaluate intervention strategies 
used to help this population. These projects were made possible through the 
development of partnerships between the Laboratories and social institutions in the 
areas of health, education and the justice system.

•	 Issues that have a great impact for public mental health - suicide attempts, the 
prodromes that announce the onset of psychotic crises, the various forms of domestic 
violence, be it sexual abuse, marital violence and so forth - were studied from a 
variety of theoretical and methodological perspectives.

•	 Fundamental processes related to the structuring of the self and of relationships, such 
as the bonding between mother and baby, the many ways to experience maternity, 
child autism and the challenges to find efficient clinical strategies to provide clinical 
assistance in were the object of theoretical as well as clinical studies that dared to 
search for innovative was to meet the needs of those involved;

•	 Dimensions of the academic life that interface with social challenges and therefore 
trigger researchers’ curiosity were also objet of  reflections. Issues  related to academic 
dropout, to existential crises that affect academic performance, affirmative actions 
to promote the inclusion of handicap students, to deal with racial prejudices were 
contemplated.

•	 Research themes that dealt with human dilemmas in contemporary society such 
as: gender and the construction of male/female identities and roles in the marriage, 
family and society; the various ways to experience affect and sexuality and its many 
translations in different types of marital and family relationships; the aging of the 
population and the role of grandparents in the family were all examined from 
different perspectives.

The diversity of themes that became the object of research reflect the richness of the debates 
carried out in courses and at Laboratory’ groups discussions. Both activities combined 
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contribute to the enhancement of the training of research-clinicians,  who are expected to 
be prepared to fulfill their roles in both the academic and the social environment through 
the development of research intervention activities.

The actions geared towards promoting international cooperation also deserve to be 
mentioned. Two doctoral dissertations were the result of an international collaborative 
enterprise between the PPG PsiCC and the University of Rome La Sapienza and the  
University Lumière Lyon 2, more specifically between the research group on Littérature, 
idéologies, représentations, XVIIIe-XIXe siècles (LIRE). Other collaborative actions between 
the Program and other international research centers are also being implemented.  The 
objective is to enhance the graduate training by giving the students the opportunity to 
broaden their comprehension of clinical and social processes through the interactions with 
international faculty and fellow graduate students. It becomes evident that the Graduate 
Program in Clinical Psychology and Culture is committed to honoring the objective to 
contribute to the construction of relevant and innovative knowledge regarding the field of 
clinical psychology and cultural studies.

Next the summary of the dissertations and theses defended by the student body in these 
first five years of existence of the Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura – PGPsiCC will be presented. The thirty-three (33) summaries of doctoral 
dissertations and the one hundred and four (104) summaries of master theses were 
organized in two parts: the first contemplates the doctoral studies and the second the 
masters’ studies. The summaries are presented in the chronological order of the year of the 
defense, according to the alphabetical order of the first name of the faculty of the Graduate 
Program - PPGPsiCC.
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SEGURA NA MÃO DE DEUS E VAI: TRATAMENTOS CLÍNICOS 
ESPÍRITAS E SUAS CONDIÇÕES DE FELICIDADE.

Garcia, Simone Ribeiro (2007). Segura na mão de Deus e vai: tratamentos clínicos espíritas e suas 
condições de felicidade. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.
Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. O presente trabalho tem como objeto os tratamentos clínicos realizados em 
instituições espíritas ou por médiuns curadores autônomos. Seu objetivo central é analisar em 
que condições os tratamentos são avaliados, por aqueles que se tratam como processos bem-
sucedidos. Com o enfoque etnográfico, foram observadas cinco diferentes práticas clínicas e ainda 
entrevistadas dezoito pessoas que se submeteram aos tratamentos, resultando em vinte e dois 
casos clínicos. Os dados foram analisados sob a perspectiva da Filosofia da Linguagem Ordinária, 
mais especificamente com a teoria dos atos de fala de Austin sobre condições de felicidade dos 
performativos, e ainda com elementos da teoria de Searle e de Grice. Os dados apontaram para 
uma estrutura clínica, que muito se assemelha à encontrada em outros tipos de tratamentos, que 
são entendidas como traços gerais que servem de base para o fazer clínico. Foram identificadas 
três diferentes posturas em relação ao tratamento por parte das pessoas atendidas, que estão de 
diferentes formas relacionadas à felicidade ou à infelicidade dos processos. Os aspectos sagrados 
dos atendimentos, mesmo configurando-se como uma promessa inflada de cura, não garantem 
isoladamente sua felicidade, dependendo esta, principalmente, das seguintes condições: manutenção 
e legitimação da autoridade do agente de cura, pedido genuíno de ajuda e presença de infortúnio 
grave ou crônico.
Palavras-chave: curas espirituais, tratamentos espíritas, condições de felicidade, Valentim, 
Comunhão Espírita, João de Abadiânia.

HOLD ON TO GOD’S HAND AND GO: SPIRITIST CLINICAL 
TREATMENTS AND THEIR CONDITION OF HAPPINESS

ABSTRACT. The paper at hand addresses clinical treatment carried out by spiritist institutions or 
autonomous mediunic healers. Its main purpose is to analyze under which conditions treatment is 
evaluated as successful by those who undergo it. Ethnographically focusing on five different clinical 
practices and eighteen interviews with individuals who underwent treatment, this research resulted 
in twenty two clinical cases. Data was analyzed in the context of Ordinary Language Philosophy, 
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more specifically Austin’s speech act theory on happiness conditions of the performative, as well as 
elements from Searle and Grice. Data pointed towards a clinic structure, in close resemblance to 
other forms of treatment, understood as general base characteristics for the clinical process to occur. 
Three different subjects’ attitudes towards treatment were identified, that are distinctively related 
to process happiness or unhappiness. The sacred aspects of counseling by themselves, an inflated 
promise of cure, do not guarantee happiness, for it depends, mainly, on the following conditions: 
maintenance and legitimacy of authority of the agent, genuine cry for help, and presence of grave or 
chronic mishap.
Key words; spiritual healing, spiritist treatments, happiness conditions, Valentim, Comunhão 
Espírita, João de Abadiania. 

OS SENTIDOS DOS VÍNCULOS NA CRISE PSÍQUICA GRAVE
Gondim, Maria de Fátima de Novais Data (2007). Os sentidos dos vínculos na crise psíquica grave. 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientadora: Júlia Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke
RESUMO. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre o sentido dos vínculos de 
pessoas em situação de crise psíquica grave, incluindo vínculos familiares, sociais e terapêuticos. As 
noções de crise dentro de diferentes perspectivas foram revisadas e apresentadas conceituações de 
vínculos de diversos autores como Buber (1979) e Moreno (1975, 1993) com visão fenomenológica 
e existencial e os da Escola Argentina: Pichon-Rivière (1988a; 1988b), Moguillansky (1999) e 
Berenstein & Puget (1997), que articulam a visão psicológica e social do vínculo. O processo de 
individuação e a compreensão da saúde e doença mental a partir dos vínculos foram estudados 
com base na visão psicodinâmica e no processo maturacional de Winnicott (1960, 1963, 1957, 
1954, 1957) e na teoria psicodramática de Moreno (1975,1993). A constituição do indivíduo a 
partir dos vínculos familiares, com seus elementos facilitadores e impeditivos da diferenciação 
do self foi vista na sua dimensão relacional, inconsciente e transmissão psíquica intergeracional, 
assim como analisadas as influências do contexto social e das redes sociais. Essas diferentes 
formações de vínculos permitiram o olhar sobre as configurações vinculares da pessoa em crise 
e seu potencial facilitador ou impeditivo de mudanças. A pesquisa foi feita em duas etapas, por 
meio de atendimento psicoterapêutico a pessoas em situação de crise psíquica grave, com o foco 
no seu mundo relacional e visitas a serviços que acolhem pessoas em crise. Essa segunda etapa foi 
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precedida de uma pesquisa documental que indicou o desenvolvimento de serviços de crise em 
dois diferentes sistemas de saúde mental: o brasileiro e o inglês. Enquanto o atendimento a pessoas 
em crise ocorreu em Brasília, as visitas a serviços de crise foram realizadas em Brasília, em Londres 
na região de East Kent, na Inglaterra e em Bruxelas na Bélgica, onde diferentes abordagens como 
a médico/biológica, biopsicossocial e psicossocial foram encontradas com diferentes formações de 
vínculos terapêuticos. Ficou evidente a importância das configurações vinculares tanto na eclosão 
da crise como na sua recuperação. Concluímos, a partir de nossas pesquisas, pela importância 
fundamental da visão da crise psíquica grave como um momento que pede mudanças no mundo 
relacional do indivíduo, para que haja continuidade no seu processo de desenvolvimento e 
individuação. Cabe aos terapeutas e aos serviços de saúde mental organizar suas avaliações e 
intervenções a partir dos sentidos da crise na vida do indivíduo e no seu contexto relacional. 
Palavras-chave: vínculos, saúde mental, crise psíquica grave, intervenção em crise, atendimento 
psicossocial. 

THE MEANING OF PERSONAL RELATIONSHIPS 
IN SEVERE MENTAL CRISIS

ABSTRACT. The goal of this study is to analyze the meaning of personal relationships in 
severe mental crises, including family, social and therapeutic relationships. Different concepts 
of crisis have been reviewed and the definition of crises have been presented as put forth by 
various authors, such as Buber (1979) and Moreno (1975, 1993), form a phenomenological and 
existentialist viewpoint, as well as those of the Argentinean School: Pichon-Rivière (1988a; 1988b), 
Moguillansky (1999) and Bereenstein & Puget (1997), who describe the psychological and social 
aspects of these relationships. The material presented includes the process of individuation and an 
understanding of mental health and disturbances based on relationships as a maturation process in 
the psychodynamic model of Winnicott (1960, 1963, 1957, 1954, 1957), and in the psychodrama 
theory of Moreno (1975, 1993). The individual’s constitution as it is affected by family relationships 
is studied in the relational, subconscious and intergenerational psychic transmission aspects, 
also considering the influence of social context and social networks. These different angles on the 
formation of relationships provide an insight into the configurations of relationships in individuals 
undergoing crises, as well as into the facilitating or impeditive potential they provide for change and 
for the differentiation of self. Research was carried out in two stages: by means of assisting people 
in severe mental crisis focusing on their relational content, and by visiting facilities where people 
in crisis are treated. The second stage was preceded by a documented research carried out on the 
development of crisis management services in the Brazilian and the British mental health systems. 
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The assistance to people in crisis was given in Brasilia, Brazil, and the visits to crisis management 
services were made in Brasilia, London and East Kent in England, and Brussels, Belgium. In the 
different locations, diverse approaches, such as the medical/biological, biopsychosocial approaches 
were encountered. The importance of relational configurations both in the occurrence of crises and 
in the recovery from them became evident. Our research led to the conclusion that severe mental 
crises represent moments in which changes in the sufferers’ relational context are required in order 
for the continuity of their processes of development and individuation. It is the duty of therapists 
and of mental health services to organize their assessments and interventions based on the meaning 
of crises in the life of an individual and on their relational context.
Keywords: personal relationships, mental health, severe mental crisis, crisis intervention, 
psychosocial intervention.

FILHOS DE BACO: ADOLESCÊNCIA E SOFRIMENTO 
PSÍQUICO ASSOCIADO AO ALCOOLISMO PATERNO.

Trindade, Eliana Mendonça Vilar. (2007). Filhos de Baco: adolescência e sofrimento psíquico 
associado ao alcoolismo paterno. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. Esta tese é o resultado de um estudo qualitativo baseado na Epistemologia Qualitativa e tem 
como foco central três grandes complexidades humanas: o sofrimento, a família e a Patologia, aqui 
representada pelo alcoolismo paterno. O objetivo principal foi o de delinear novas compreensões sobre 
o sofrimento psíquico de filhos de alcoolistas adolescentes, levando em conta a subjetividade destes 
adolescentes. A análise do discurso e das falas dos adolescentes permitiu explicitar as nuances dos 
processos de subjetivação do sofrimento através de uma Epistemologia de construção e não de resposta. 
A fecundidade da Epistemologia Qualitativa ficou patente no decorrer da pesquisa, já que enriqueceu 
o processo de análise qualitativa do sofrimento de filhos de alcoolistas, por meio da interpretação de 
configurações de sentido emergidas da análise dos relatos dos sujeitos do estudo. Durante a análise 
foram emergindo alguns padrões de sentido através do diálogo com os adolescentes. Foram utilizados 
os seguintes instrumentos no estudo: Questionário de Identificação do Sujeito, Questionário Fechado 
de Família, Instrumento Aberto de Família e Instrumento de Completamento de Frases. Os indicadores 
elaborados por meio de análise construtivo-interpretativa levaram à construção de três zonas de sentido 
acerca da configuração subjetiva do sofrimento de filhos de alcoolistas, denominadas: “Buscando 
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Compreender o Sentido do Sofrer”; “Investimento no Eu Pessoal: A Configuração da Subjetividade de 
Adolescentes Filhos de Alcoolistas”; e “A Gênese Familiar do Sofrimento de Adolescentes”. O estudo 
forneceu subsídios para uma melhor compreensão de aspectos qualitativos do sofrimento de filhos 
de alcoolistas por meio de um olhar não focado na patologia e nos problemas vividos por este 
grupo. Neste sentido, a análise das falas permitiu a elaboração de críticas ao modelo biomédico 
predominante na literatura especializada, cujo enfoque patologizante aponta predominantemente 
para aspectos deficitários de adolescentes filhos de alcoolistas. A teoria sistêmica e o conceito de 
resiliência mostraram-se úteis, na medida em que colocam em evidência recursos de saúde, presentes 
na vida desses adolescentes. O foco na adolescência de famílias pobres carreia uma relevância social 
e é abrangente, pertinente e estratégico, já que aborda uma fase crucial da vida em termos de escolhas. 
O sofrimento é visto como realidade humana inexorável e que pode ser conotado positivamente, 
significando uma condição estruturante e incitante de ações humanistas e de mudanças na 
qualidade das relações humanas. Observou-se que o processo de individuação em adolescentes 
filhos de alcoolistas parece ser difícil. A tônica do medo retarda o processo e mostra-se diferenciada 
em função do gênero. Os meninos expressaram mais o medo e insegurança em relação à própria 
vida e ao futuro e as meninas expressaram mais o medo e insegurança em relação às suas ligações 
afetivas. Observou-se que além da ausência de um perfil típico para estas famílias, o sofrimento 
familiar mostrou-se associado à falta de redes sociais e ao forte estigma social do alcoolismo. A 
conotação positiva do sofrimento representa condição essencial para o desenvolvimento da saúde 
psíquica de adolescentes filhos de alcoolistas e para a construção de contextos resilientes. 
Palavras-chave: filhos de alcoolistas, família, adolescência.

CHILDREN OF BACO: ADOLESCENCE AND PSYCHIC 
SUFFERING ASSOCIATED WITH PATERNAL ALCOHOLISM

ABSTRACT. The thesis is the result of the qualitative study based on the Qualitative Epistemology. 
It is centered in three important human complexities: suffering, family and Pathology; the latter 
here represented through paternal alcoholism. The main objective of the study is to indicate 
new ways of understanding children of alcoholics, taking into account the subjectivity of these 
specific adolescents. An analysis of the adolescents’ speeches allowed the processes of suffering 
of teenagers to become explicit through an Epistemology of construction and not of answer. The 
fecundity of Qualitative Epistemology become patent during the research, and already making 
the process more clear by using a qualitative analysis of the alcoholics’ children suffering, through 
the interpretation of the reports of the subjects. Patterns of meaning were emerging from the 
dialogue with the adolescents during the analysis. The following instruments were used in the study: 
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Questionnaire for the Personal Identification, Closed Questionnaire for the Family and an Open 
Tool Asking the Adolescents to Finish Sentences. The indicators developed throughout the process 
of constructive and interpretative analysis lead to three zones of meaning and helped to describe the 
subjective suffering of sons and daughters of alcoholics. These zones are: “Exploring the Meaning 
of Suffering”; “Investment in the Ego: the Configuration of the Subjectivity of Adolescents whose 
Parents are Alcoholics and “The Genesis of the Suffering in the Family”. The study helped to better 
understand the qualitative aspects of suffering of sons and daughters whose parents are alcoholics 
by not focusing on the pathology and the problems of this group. In this sense the analyses of 
the adolescents` discourse allowed the development of criticism of the biomedical model, still 
dominant in literature. This model emphasizes the pathological aspects, stressing predominantly 
deficiencies in adolescent development. The systemic theory and the concept of resilience have 
shown to be useful as they stress health resources, present in the lives of the studied adolescents. The 
focus on adolescence in low income families is of social relevance and, at the same time strategic, 
as this phase is a crucial turning point for choices in life. Suffering is seen as an inexorable human 
condition which has a potential positive meaning, here understood as a structuring condition and 
inciting humanistic actions and change in the quality of human relations. It was observed that the 
individuation process in adolescents alcoholics’ children seems to be difficult. The tonic of the fear 
delays the process and it is shown differentiated in function of the gender. The boys expressed more 
the fear and insecurity in relation to the own life and to the future and the girls expressed more the 
fear and insecurity in relation to their affectionate connections. It was observed that besides the 
absence of a typical profile for these families, the family suffering was shown to be associated to the 
lack of social nets and the strong social stigma of the alcoholism. The positive connotation of the 
suffering represents an essential condition for the development of the psychic health of adolescents 
who are children of alcoholics and for the construction of resilient contexts.
Keywords: children of alcoholics, family, teens.

INDICADORES DE PROTEÇÃO E DE RISCO PARA SUICÍDIO 
POR MEIO DE ESCALAS DE AUTO-RELATO.

Prieto, Daniela Yglesias de Castro (2007). Indicadores de proteção e de risco para suicídio por meio 
de escalas de auto-relato. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares 
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RESUMO. Estimar o risco de suicídio envolve a avaliação tanto de indicadores de risco 
quanto de proteção para crise suicida. Os indicadores de risco mais freqüentemente citados na 
literatura são: existência de transtorno mental, história de tentativa de suicídio, ideação suicida, 
sintomas depressivos e ansiosos, impulsividade, desesperança entre outros. Os principais 
indicadores protetivos destacados são: satisfação com a vida, auto-imagem positiva, recursos de 
enfrentamento, otimismo, estabilidade emocional, existência de um projeto de vida. O presente 
estudo objetivou estimar o risco de suicídio. Os instrumentos utilizados foram: Suicide Behavior 
Questionnaire Revised (SBQR), Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI), Suicide Resilience 
Inventory (SRI), Child Abuse and Trauma Scale (CAT) e Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory 2 (MMPI-2), e uma lista de Eventos Estressores (EVES). Esses instrumentos avaliam, 
respectivamente: comportamento suicida; ideação suicida e recursos de enfrentamento; resiliência 
ao suicídio; percepção de abuso e negligência na infância e adolescência; indicadores psicológicos 
(depressão, ansiedade, problemas de relacionamento e indicadores psicóticos) e existência de 
eventos adversos recentes. A amostra foi composta de 458 sujeitos inscritos na lista de espera 
de um serviço de psicologia de uma unidade pública de referência em saúde mental do Distrito 
Federal. A Regressão Logística foi utilizada para prever pertencimento ao grupo de sujeitos com 
ou sem risco de suicídio. O grupo de risco foi definido com tendo escores no SBQR maiores que 
um desvio padrão acima da média. Dois modelos forneceram as melhores estimativas de risco: (1) 
as escalas de Ideação Negativa (PANSI) e Depressão e Ideação Suicida (MMPI-2) com fatores de 
risco e Estabilidade Emocional (SRI) e Reação Negativa ao Tratamento (MMPI-2) como fatores 
de proteção; (2) Ideação Negativa (PANSI) como fator de risco e Estabilidade Emocional (SRI) e 
Ideação Positiva (PANSI) como fatores de proteção. O primeiro modelo é composto por variáveis 
que avaliam: ideação suicida, depressão, estabilidade emocional, rejeição ou descrença no suporte 
de terceiros. As variáveis do segundo modelo avaliam ideação suicida, estabilidade emocional e 
capacidade de enfrentamento de situações estressantes. Este dois modelos confirmam expectativas 
já demonstradas em estudos anteriores. Revelam também como outros covariantes do risco são 
preteridos por variáveis mais relevantes, como ideação suicida ou depressão. A escala de Reação 
Negativa ao Tratamento surpreendeu ao contribuir como fator de proteção; supomos poder haver 
nesta escala uma parcela de variância relacionada à independência e autonomia. O presente estudo 
ressalta a importância de indicadores como ideação suicida, história de comportamento suicida 
anterior, estados depressivos, auto-imagem negativa como importantes indicadores de risco. Os 
indicadores protetivos que se destacam são estabilidade emocional, auto-imagem positiva e recursos 
de enfrentamento.
Palavras-Chave: suicídio, indicadores de risco, indicadores de proteção, escalas de auto-relato.
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INDICATORS OF PROTECTION AND OF RISK OF SUICIDE 
INDENTIFIED THROUGH SELF REPORT MEASURES

ABSTRACT. The prediction of suicidal risk involves the assessment of risk and protective factors 
for suicidal crisis. Frequently cited suicide risk factors include: mental disorders, history of suicide 
attempts, suicidal ideation, depressive and anxious symptoms, impulsiveness, hopelessness and 
others. Among the main protective factors are: satisfaction with life, positive self-image, coping 
styles, optimism, emotional stability, existence of a life project. The objective of this study is to 
predict suicide risk. The instruments used: Suicide Behavior Questionnaire Revised (SBQR), 
Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI), Suicide Resilience Inventory (SRI), Child Abuse 
and Trauma Scale (CAT), the Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2) and a list of 
Stressors Events (EVES). These instruments assess, respectively: suicidal behavior; suicidal ideation 
and coping resources; resilience to suicide; perception of abuse and carelessness in childhood 
and adolescence; psychological indicators (depression, anxiety, relational problems and psychotic 
indicators) and recent adverse life events. The sample was constituted by 458 subjects in a waiting 
list for psychotherapy in a public mental health service in Distrito Federal. Logistic Regression was 
used to predict membership to group with or without suicide risk. Suicide risk group was defined 
as having SBQR scores over one standard deviation above average. Two models provided the best 
prediction of risk: (1) Negative Ideation (PANSI) and Depression and Suicide Ideation (MMPI-
2) as risk factors and Emotional Stability (SRI) and Negative Reaction to Treatment (MMPI – 2) 
as protective factors; (2) Negative Ideation (PANSI) as a risk factor and Emotional Stability (SRI) 
and Positive Ideation (PANSI) as protective factors. The first model is composed of variables that 
assess: suicidal ideation, depression, emotional stability, rejection or disbelief in the support from 
others. The variables in the second model assess suicidal ideation, emotional stability and coping 
with stressful situations. These two models confirm expectations previously supporter by other 
studies. They also reveal how other covariants of risk become secondary to more relevant variables 
such as suicidal ideation and depression. The scale Negative Reaction to Treatment unexpectedly 
contributed to prediction as a protective factor; it was hypothesized that the scale may have a 
portion of variance related to independence and autonomy. The present study points out the 
relevance of suicidal ideation, history of previous suicidal behavior, depressive states and negative 
self-image as important risk factors for suicide behavior. The most important protective factors in 
this research are emotional stability, positive self-image, copping styles. Keywords: suicide; risk 
factors; protective factors; self-report measures.
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PARA ALÉM DO DESEJO. UM ESTUDO SOBRE 
HISTERIA E PULSÃO DE MORTE.

Naves, Emilse Terezinha, (2007). Para além do desejo. Um estudo sobre histeria e pulsão de morte. 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientadora: Tânia Cristina Rivera
RESUMO. O tema desenvolvido, na presente pesquisa, refere-se às relações existentes entre 
a estrutura histérica e a pulsão de morte. Apresentamos a hipótese de que o funcionamento 
histérico revela uma primazia da pulsão de morte, apartada de Eros. O sintoma histérico, nesse 
sentido, não diz respeito apenas à expressão de um conflito entre as representações sexuais e as 
forças recalcadoras, resultando em uma formação de compromisso como realização de desejo 
inconsciente. Mas, revela, sobretudo, a emergência de um corpo pulsional marcado por um gozo 
mortífero, denunciando, portanto, falhas na simbolização do corpo. A histeria aponta para algo que 
não foi simbolizado na constituição do desejo, indicando a presença de um indizível traumático. 
O eixo teórico escolhido para corroborar essa tese baseou-se na análise de aspectos que indicavam 
uma aproximação entre a histeria, o narcisismo, a angústia, o masoquismo e a feminilidade. A 
reflexão sobre esses conceitos nos possibilitou problematizar a questão de uma falha no processo 
identificatório do histérico, o que traz como conseqüência um ataque à sua coesão narcísica. Essa 
fissura à integridade narcísica do histérico não impede o surgimento de um gozo absoluto que 
retorna sobre o próprio corpo, anulando, dessa forma, as condições necessárias para que o histérico 
se constitua como sujeito desejante.
Palavras-chave: histeria, pulsão de morte, gozo, trauma.

BEYOND DESIRE. A STUDY OF HISTERIA AND THE DEATH INSTINCT.
ABSTRACT. The subject developed in this research, talks about relations between the hysteric 
structures and the death instincts. We present the hypothesis that the hysteric function exposes 
a primacy of the death instincts, separated of Eros. The hysteria symptom, in this case, don not 
talks only about an expression of a conflict between the sexual representations and the repressed 
forces resulting in an arrangement of obligations, like the consummation of the unconscious wish. 
It shows, over all, the emergency of a marked body by death instincts, presenting, hence, failure 
in the symbolization of the body. The hysteria indicates for something that was not symbolized in 
the constitution of the wish, indicating the presence of an unutterable traumatic. The axle of this 
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theory chosen to corroborate this thesis was based in the analysis of aspects that was indicating an 
approximation between the hysteria, narcissism, the anxiety, the masochism and the feminineness. 
The meditation about these concepts allowed us to give emphasis in the problem of the in the case 
of a failure in the process of the identification that indicates the hysteric, with the consequence an 
attack against the tenacity in the narcissism. This fissure in the integrity in the narcissism of the 
hysteric does not avoid that appear a complete pleasure that comes back against the own body, 
annulling, in this way, the necessary conditions for the hysteric to rebuild himself or herself like a 
person that wishes.
Keywords: hysteria, death instinct, pleasure, trauma.

A FANTASIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 
– TRAVESSIA E MAIS ALÉM

Seganfredo, Marcus. (2007). A fantasia na clínica psicanalítica – travessia e mais além. Tese de 
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Tânia Cristina Rivera
RESUMO. O presente trabalho propõe-se a discutir o lugar e a função da fantasia na estrutura 
do sujeito e os efeitos produzidos pelo trabalho psicanalítico sobre os destinos do gozo que nela 
se encontra fixado. Defende-se a posição de que a travessia da fantasia é requisito indispensável 
para que uma análise possa chegar a seu final. Tomando por base o paradigma lacaniano do R.S.I., 
considera-se que, após tal travessia, um novo elo precisará ser acrescido à estrutura para que seu 
enlaçamento seja possível, o que é realizado pelo sinthome, invenção singular do sujeito. Defende-
se, finalmente, a idéia de que o amor pode cumprir a função de laço sinthomático.
Palavras-chave: fantasia, gozo, travessia da fantasia, final de análise, próximo, amor, letra, sinthome.

FANTASY IN PSYCHOANALYTIC CLINICAL 
WORK – TRAVERSING AND BEYOND

ABSTRACT. The present study aims to discuss the place and function of the fantasy in the structure 
of the subject, and the effects produced by the psychoanalytical work on the destinies of pleasure 
(jouissance), which is linked with it. The objective of this study is to justify that traversing the 
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fantasy is an essential requisite to end an analyses. Based on the lacanian paradigm of R.S.I., it is 
considered that, after that traverse, a new link needs to be added to the structure in order to make it 
possible, and this is done by the sinthome, singular invention of the subject. Finally, the idea that the 
love can assume the function of a symptomatic tie is also supported. 
Keywords: fantasy, pleasure (jouissance), traversing the fantasy, end of analyses, neighbor, love, 
letter, sinthome.



60 TESES DE DOUTORADO 2008

TESES DE DOUTORADO 2008
DOCTORAL DISSERTATIONS 



61TESES DE DOUTORADO 2008

NARCISISMO E APASSIVAÇÃO
Varella, Maria do Rosário Dias (2008). Narcisismo e Apassivação. Tese de Doutorado, Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. O presente estudo parte da constatação de que em casos de pacientes psicóticos, 
melancólicos e deprimidos está presente o fenômeno da apassivação. Tal fenômeno implica na 
destituição de investimentos da posição de sujeito ativo, e, por conseqüência, no desencadeamento 
de uma posição objetal, na qual o psiquismo se mostra sem iniciativas que promovam uma 
existência mais ativa e autônoma. O objetivo principal do trabalho é, portanto, articular os 
adoecimentos do Eu com o processo constitutivo do narcisismo, enfocando as transformações que 
ocorrem nos movimentos pulsionais desses adoecimentos, por meio de uma análise lingüística 
que os relaciona à apassivação. A questão da apassivação e sua relação com o adoecer psíquico 
são analisadas, então, em três diferentes enfoques. A princípio é analisada por meio do enfoque 
lingüístico, ressaltando principalmente os aspectos estruturais e semânticos da regência verbal 
na voz passiva. Na seqüência, os aspectos constitutivos do Eu são relacionados às vozes verbais, 
destacando, dentro de um enfoque psicanalítico, a questão do narcisismo e da apassivação. Por 
último, as transformações das vozes no circuito pulsional dos adoecimentos do Eu, são analisadas 
por meio de exemplos clínicos. Verificou-se, por meio da análise realizada, que existe uma relação 
específica das vozes verbais com cada momento constitutivo do Eu, bem como uma ligação entre 
as formas de regressão do Eu e o modo de apassivação que ocorre nos diferentes adoecimentos 
narcísicos. Além disso, o dêitico relacional me, presente nos enunciados desses pacientes, pode ser 
considerado um indicador do processo regressivo e de apassivação que sofre o sujeito. 
Palavras-chave: apassivação, narcisismo, linguagem, psicose, melancolia.

NARCISISM AND PASSIVENESS
ABSTRACT. This work is based on the fact that the process of becoming passive is present in 
psychotic, melancholic and depressed patients. This process implies a lack of investments from 
an active subject. As a result, it causes a modification to an object position, in which the psychic 
remains without leading actions for an active and independent existence. The aim of this work 
is, therefore, to link the I illnesses with the constitutive process of narcissism. In order to do so, 
we emphasized the modifications which occur with the pulsional movements of these illnesses, 
through a linguistic analyzes, linking these illnesses with the process of becoming passive. We 
analyzed this process and its relationship with the psychic illness in three different approaches. First, 
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they are studied by a linguistic aspect, highlighting mainly the structural and semantic aspects of 
the verbal grammar in passive voice. Second, the constitutive aspects of the I are related to verbal 
voices, and it is highlighted, by a psychoanalytical aspect, the narcissism issue and the process of 
becoming passive. At last, the voices transformations in the illness pulsional circuit are analyzed 
through clinical examples. We verified that there is a specific relationship between the verbal voices 
with each constitutive moment of the I and there is a bond between the regressive forms of the I 
with each process of becoming passive, in different narcissistic illnesses. In addition, the relational 
deictic me/myself, which is noticed in these patients speeches, may be considered an adviser of the 
regressive process and of the process of becoming passive. 
Keywords: becoming passive, narcissism, language, psychosis, melancholy.

AFETIVIDADE INTERGRUPAL, POLÍTICA AFIRMATIVA 
E SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS.

Nery, Maria da Penha. (2008). Afetividade intergrupal, política afirmativa e sistema de cotas 
para negros. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. Nesta tese a autora busca compreender a afetividade presente na interação de 
universitários que participam da vigência da política afirmativa de cotas para o ingresso de 
negros nas universidades públicas e as repercussões dessas interações no processo de inclusão 
racial. Sustenta-se a hipótese de que um processo de inclusão racial efetivamente ocorre desde 
que os sujeitos consigam enfrentar conflitos e reorganizar as interações intergrupais no sentido 
da integração dos sujeitos aprovados pelo sistema de cotas. Tentou-se, ainda, analisar outros 
problemas, dentre eles: qual o papel da Psicologia em momentos políticos tão polêmicos? Como está 
ocorrendo o desenvolvimento de um novo papel social: o de cotista? – Neste trabalho, representado 
pelo indivíduo que é aprovado no vestibular para a universidade por meio de sistema de cotas 
raciais. O referencial teórico é a Socionomia, ciência dos grupos de Jacob Levy Moreno, utiliza-se o 
método do estudo de caso, para compreender um aspecto da política afirmativa da Universidade de 
Brasília (UnB), e os instrumentos de coleta de dados são o Sociodrama, método de ação em que o 
grupo revive situações-problemas, buscando a co-criação, e entrevistas semi-estruturadas. Realizou-
se análise de conteúdo, centrada nos indicadores para a construção de zonas de sentido, com 
aproveitamento de contribuições de teóricos psicodramatistas para análises de métodos de ação. Os 
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principais resultados foram: dinâmicas afetivas grupais e intergrupais entre os estudantes que vivem 
esta política afirmativa em que predominam por parte dos estudantes universalistas, a indiferença 
em relação ao cotista, o descaso em relação à causa racial e o sentimento de injustiça resultante da 
implantação da política afirmativa. Os estudantes cotistas e negros expressam, predominantemente, 
raiva e indignação em relação à discriminação derivada das cotas raciais a qual se caracteriza 
principalmente como um isolamento do cotista e é resultado da visão preconceituosa deste 
estudante como um privilegiado. O cotista desenvolve uma auto-cobrança excessiva de excelente 
desempenho acadêmico, para lidar com esta discriminação. Nesta competição social, foram 
ainda observados os processos afetivos: “anti-empatia”, hostilidade e ambivalências afetivas. Além 
disso, experiências de identidade foram detectadas, dentre elas: o paradoxo identitário, em que o 
cotista deseja e simultaneamente teme ser identificado neste novo papel social, e o ocultamento 
da identidade, por meio, por exemplo, da não participação em eventos relativos à inclusão racial. 
Estes resultados não demonstraram a hipótese da autora, pois o estudante cotista e o estudante 
negro predominantemente se sentem discriminados e estão afastados e isolados neste contexto 
inclusivo. A tese demonstra a interferência da afetividade nos exercícios de poder presentes na 
sociedade e alerta para que as universidades que implantam sistema de cotas para negros realizem 
projetos psicossociais no sentido de uma efetiva inclusão racial. A autora aponta, também, para a 
importância do desenvolvimento da politicidade dos estudantes cotistas, para que contribuam para 
a transformação social potencializada pela política afirmativa. 
Palavras-chave: afetividade intergrupal, grupos, papel social, política afirmativa, sistema de cotas 
para negros, inclusão racial, Socionomia, Sociodrama.

BETWEEN GROUP AFFECTIVITY, AFIRMATIVE ACTIONS 
AND THE SISTEM OF QUOTAS FOR BLACK STUDENT

ABSTRACT. In this thesis the author aims at understanding the affectiveness involved in 
interactions among students participating in affirmative action quota programs that facilitate the 
access of blacks to public universities, as well as how these interactions affect the process of racial 
inclusion. It is hereby believed that a racial inclusion process will effectively take place once the 
subjects involved can face conflicts and difficulties, and can reorganize inter-group interaction in 
order to integrate those accepted by the quota system. Other problems are also analyzed, such as: 
What is the role of psychology in such polemical political moments? How does this new social role 
– the one of a “quota student” – develop? The theoretical references are Socionomy by Jacob Levy 
Moreno’s group science. A case study was conducted to understand one aspect of the affirmative 
action policy at the Universidade de Brasília (UnB) and the instruments used to collect data were 
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Sociodrama (an action method in which a group revives problem situations) and interviews. 
Contents were analyzed, focused on indicators to construct meaning zones, and contributions of 
psychodramatists were taken into account to study the action method. The main results were: group 
and inter-group affective dynamics among students included in this affirmative action policies in 
which most non-quota students are indifferent towards students who are included in the quota 
system and disregard racial issues; and the feeling of injustice resulting from the implementation 
of the affirmative action policy. Black students and quote students express, mostly, anger and 
indignation towards the discrimination that results from racial quotas, which is characterized 
basically by cut-off quota students and is a result of a prejudicial notion that they have privileges. 
Quota students therefore set very high academical standards for themselves in order to deal with 
discrimination. In this picture of social competition, other affective processes were observed: 
“anti-empathy”, hostilty and affective ambivalence. Identity experiences were also observed, such 
as identity paradox (students want to be included in the quota system but fear the new social role 
this results in) and identity concealing (when students, for example, do not participate in events 
related to racial inclusion). These results did not demonstrate the author’s hypothesis, because most 
quota students and black students feel they are discriminated against and are therefore cut off from 
an inclusive context. The thesis shows the interference of affectiveness in how power is exercised in 
society and recommends universities that implement a quota system for black students have psycho-
social projects in order to implement racial inclusion effectively. The author also points out the 
importance of political awareness among quota students to they can contribute to the social changes 
that affirmative action aims at.
Keywords: between group affectivity, groups, social roles, affirmative actions, quota system for 
blacks, social inclusion, Socionomy, Sociodrama.

FILHOS DO DESAMPARO, FILHOS QUE AMPARAM: 
SIGNIFICAÇÕES DA PARENTALIDADE DE ADOLESCENTES-
PAIS EM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA.

Cestari, Dina Mara (2008). Filhos do desamparo, filhos que amparam: significações da parentalidade 
de adolescentes-pais em medida de Liberdade Assistida. Tese de Doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack 
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RESUMO. Esta pesquisa teve como objetivo compreender as significações sobre a parentalidade 
– prática de ambos os pais com os cuidados corporais e psíquicos do bebê – de adolescentes 
do sexo masculino, em medida de Liberdade Assistida. O enfoque teórico é psicanalítico, 
articulando-se com contribuições da psicossociologia francesa e da terapia familiar sistêmica. 
O estudo foi desenvolvido a partir de um projeto de intervenção-pesquisa, denominado Projeto 
Fênix na Comunidade que atendeu adolescentes em medida de Liberdade Assistida e suas 
famílias, em uma instituição do Distrito Federal. A investigação priorizou a análise de entrevistas 
individuais, semidirigidas, realizadas com 11 adolescentes que viviam a experiência de ter gerado 
um filho. Como fonte de dados complementares foram utilizados entrevistas com familiares e 
com profissionais responsáveis pela execução da medida, observação participante e análise dos 
prontuários dos adolescentes. A análise construtivo-interpretativa das entrevistas revelou cinco 
zonas de sentido assim denominadas: (i) O filho como parceiro 
do processo de resiliência do adolescente; (ii) A parentalidade como um processo sistêmico e 
construído no contexto da família; (iii) A nostalgia do “pai presente” na concepção do papel 
de pai do adolescente-pai em Medida de Liberdade Assistida; (iv) O desamparo como herança 
transgeracional e (v) Conflitos e possibilidades da parentalidade na adolescência. O estudo indica 
que a parentalidade – dos adolescentes em medida de Liberdade Assistida – não se configura 
apenas como um fator adicional de risco, mas, desde que compartilhada, pode ser uma experiência 
transformadora e gratificante. Conclui-se que o projeto de ser pai torna-se, paradoxalmente, 
estruturante, na medida em que passa a significar um projeto de vida portador de esperança em face 
do desamparo afetivo e social predominante em suas vidas. 
Palavras-chave: parentalidade adolescente, paternidade na adolescência, projeto de vida, 
adolescente em medida de Liberdade Assistida, adolescente em conflito com a lei.

SONS OF DESTITUTION, SONS WHO SUPPORT: 
SIGNIFICANCES OF PARENTHOOD FOR MALE 
ADOLESCENTS ON ASSISTED LIBERTY CONDITION

ABSTRACT. The present study has as objective the understanding of the significances of 
parenthood – the practice of parents with psychic and corporal care of a baby – of male adolescent, 
on condition of Assisted Liberty (on parole-like judicial measure applied to adolescent in Brazil). 
The theoretical focus is psychoanalytical, articulated with contributions from the French psycho-
sociology and from systemic family therapy. The study was developed from a project of research-
intervention called “Projeto Fênix na Comunidade” that assisted adolescents and their families on 
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condition of Assisted Liberty, in an institution of the Federal District. The investigations prioritized 
analyses of semi-directed individual interviews, with 11 adolescents who have generated children. 
As complementary data, both family interviews and interviews with professionals responsible for 
the execution of measurements and participating observations were taken, with the help of analysis 
of the adolescent’s handbooks. Constructive-interpretative analysis of the interviews revealed 
five sense zones thus denominated: (i) Son as a partner of the adolescent resilience process; (ii) 
Parenthood as a systemic and constructed process in the family context; (iii) The nostalgia of 
“the present father” in the conception of the paternity role of the adolescent-father in condition 
of Assisted Liberty; (iv) Destitution as a transgenerational heritage; (v) Conflicts and possibilities 
of parenthood in adolescence. This study displays that parenthood – of adolescent on condition 
of Assisted Liberty – does not signify an additional risk factor but, once shared, can become a 
transforming and gratifying experience. The conclusion is that the undertaking of being a father is 
rather paradoxically structuring, once it becomes a hope-bearing life project, if compared with their 
social and affective perspectives of a future void life.
Keywords: adolescent parenthood, adolescent paternity, life project, adolescent in assisted liberty 
condition, adolescent in conflict with the law.

AFETIVIDADE DA FAMÍLIA MIGRANTE: 
UM ESTUDO SOCIODRAMÁTICO

Oliveira, Suzana Kramer de Mesquita. (2008). Afetividade da família migrante: um estudo 
sociodramático. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO. Trata-se de um estudo de caso com orientação clínico-qualitativa e com destaque em 
questões sócio-culturais, elementos estes que encontram ressonância no modelo sociodramático 
e metodologicamente os processos emergentes de reinserção social de famílias migrantes, 
combinando questões clínicas e sócio-culturais relativas ao estudo da afetividade familiar. A 
constituição do objeto de estudo (“a afetividade da família migrante”) se deu através da interação 
entre as categorias família, migração e afetividade, em que a afetividade é considerada em sua 
condição relacional/mediacional, evidenciando-se os aspectos sócio-culturais da migração, 
postulando-se a família a partir de suas características consultivas enquanto grupo social com 
história e identidade específicas. Assim, os processos de grupalização (familidade) de duas famílias 
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nordestinas residentes em Brasília foram analisados, tomando-as como protagonista de suas 
histórias de migração, partir de trabalho sociodramático realizado com as duas famílias ao mesmo 
tempo e como um só grupo. A Socionomia contribuiu com conceitos como “Átomo Social” e 
“Matriz de Identidade” estabelecidos a partir de uma visão de homem fundada, ao mesmo tempo, 
em amplas forças sociais e culturais e, ainda, na microgenética de relações afetivas específicas, 
o que confere ao projeto moreniano grande aplicação nos chamados tempos pós-modernos. 
O método do Sociodrama favoreceu a percepção/compreensão dos modos de pertencimento 
sócio- familiar, sendo identificadas suas condições específicas tanto na dimensão micro do núcleo 
familiar, como na pertença social amplificada, com as quais os sujeitos interagiam afetiva, social 
e culturalmente. Os sujeitos participaram, como um só grupo, de quatro sessões sociodramáticas 
que permitiram a identificação: das dinâmicas de pertencimentos, das imagens idealizadas de 
família, do processo dramático de migração, das escolhas sociométricas por parte da família 
em relação ao duplo-pertencimento (lugar de origem e de moradia atual), e das perspectivas 
futuras como família que se coloca no mundo. A pesquisa forneceu discussões sobre familidade, 
diferenciações do pertencimento e concepções de mundo da família migrante, organizando teórico 
e metodologicamente conceitos e dinâmicas de natureza clínico-social na investigação da condição 
afetiva de famílias migrantes, sugerindo-se a sua continuação a partir da indicação de vários 
aspectos temáticos e técnicos iniciados. Também se tornou central uma discussão sobre o lugar do 
pesquisador no acesso ao dado, a respeito do que a Socionomia indica na inserção do pesquisador 
ao próprio grupo de pesquisa.
Palavras-chave: Afetividade, Família, Migração, Sociodrama.

AFECTIVITY IN THE MIGRANT FAMILY: A SOCIODRAMATIC STYDY
ABSTRACT. This is a case study which is clinically-qualitatively oriented which especially 
deals with socio-cultural questions: these elements were found to have resonance with 
Moreno’s sociodramatic model (1992b, 1994a, 1994b). The purpose of this study was to argue 
methodologically and by theory the emerging processes of social reinsertion of migrant families, 
combining clinical and socio-cultural questions relating to the study of familiar affectivity. The 
creation of the object in study (“the affectivity of the migrant family”) came about through the 
interaction with the family, migration and affectivity categories, in which affectivity is considered in 
its relational/mediational nature, which shows evidence of the socio-cultural aspects of migration, 
and postulates the family as form its constituent characteristics as a social group with a history and 
a specific identity. This is the way in which the grouping processes (familiarity) of two northwestern 
families which reside in Brasília were analyzed (primarily taking into account their history of 
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migration) from the sociodramatic work done with these two families at the same time and as 
one single group. The Socionomy contributed concepts such as “Social Atom” and “Matriarch of 
Identity”, established because of the vision of established man; at the same time, in ample social 
and cultural forces and even in the micro genetic of specific affective relations, these confer great 
application to the Morenian project in these so called postmodern times. The Sociodrama method 
favored perception/comprehension of the socio-familiar session pertaining modes. Its specific 
conditions were identified as much on the familiar nucleus’s micro dimension, as in the amplified 
social domain, in which the subjects interacted affectively, socially, and culturally. The subjects 
participated as one group, in four socio-dramatic sessions which aimed to identify: the dynamic 
of participation, the idealized images of family, the dramatic process of migration, the sociometric 
choices made by the family in relation to bi-participation (the place of origin and current 
residence) and the future perspectives of family which puts itself in the world. This study brought 
up discussions about familiarity, differentiations of a migrant family’s participation and world 
conceptions. It organized methodologically and by theory, concepts and families, and it suggested 
the continuation from indication of various thematic ad technical aspects which were started. Also 
central, as the discussion about the location of the researcher and his access to data; in view of this, 
the Socionomy indicates the insertion of the researcher among its research group.
Keywords: affectivity, family, migration, Sociodrama.

INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS E JURÍDICAS NO PERCURSO 
DA ADOÇÃO: A MEDIAÇÃO ENTRE O AFETO E A LEI

Ghesti-Galvão, Ivania (2008). Intervenções psicossociais e jurídicas no percurso da adoção: a mediação 
entre o afeto e a lei. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília. 

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. Esta pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, teve por objetivo investigar o 
significado de intervenções psicossociais e jurídicas em ações de adoção de crianças e adolescentes, 
tomando por referência o contexto brasileiro e italiano e o paradigma da criança e do adolescente 
como sujeitos de direitos. Levou-se em conta a legislação pertinente à adoção, as atribuições 
delegadas a agentes psicossociais que atuam em casos de adoção e significados dos procedimentos 
psicossociais e jurídicos na perspectiva de seus atores (assistentes sociais, psicólogos, operadores 
jurídicos, representantes de grupos de apoio à adoção, famílias adotantes, doadoras, e adotados). 
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Como estratégia metodológica utilizou-se a abordagem de estudo de caso, considerando cada 
um dos países como um caso. Os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas individuais 
e grupais, observação participante e análise documental. Foram entrevistados 30 participantes de 
diferentes regiões de cada país, representando vários atores do sistema de adoção. Os resultados 
sugerem que o sistema de adoção é multifacetado, com discursos e práticas plurais, apesar de ter 
como referência uma única lei. No caso do Brasil emergem conflitos significativos entre a letra da 
lei e práticas culturais consolidadas que a contradizem. O tempo de espera para adotar aparece 
como questão crítica tanto no Brasil como na Itália e os discursos ampliam sua compreensão 
para além do fator burocracia. Também se destaca a passagem de uma abordagem individualista 
para uma abordagem grupal como estratégia de promoção das intervenções enquanto ajuda mais 
que controle. As conclusões sugerem ainda a necessidade de construção de (melhores) canais de 
comunicação para que haja compartilhamento de discursos e práticas que tenham como referência 
os princípios de proteção já enunciados na lei. Isso implica a necessidade de investimento na 
formação dos agentes psicossociais e jurídicos, dos candidatos a pais adotivos, tanto quanto a 
maior atenção à prevenção do abandono e à difusão social de informações mais contextualizadas 
sobre a adoção. Enfatiza-se principalmente a necessidade de se colocar a criança ou adolescente 
de fato como protagonista do sistema de adoção, o que implica a superação de um paradigma 
adultocêntrico. Para isso mostra-se necessário que o sistema como um todo seja reconhecido em 
sua função primordial de mediação entre os atores da adoção, o que requer a superação de uma 
visão que dicotomiza lei e afeto. Finalmente, esse trabalho aponta que o modo como o significado 
da lei é apreendido está em direta relação com a subjetividade dos agentes que atuam no contexto 
legal. 
Palavras-chave: adoção, criança e adolescente, sujeito de direitos

PSYCHOSOCIAL AND JUDICIAL INTERVENTIONS IN THE PROCESS 
OF ADOPTION: THE MEDIATION BETWEEN AFFECT AND THE LAW

ABSTRACT. This qualitative exploratory research aimed at investigating meanings of psychosocial 
and legal interventions concerning children and adolescents’ processes of adoption, taking as 
reference the Brazilian and the Italian contexts and the paradigm of children and adolescents as 
citizens with legal rights. It was taken into account the law concerning adoption, the attributions 
delegated to the psychosocial agents who work with adoption and the meanings of the juridical 
and psychosocial procedures in the perspective of their actors (social assistants, psychologists, 
legal agents, adoption support groups members, adopting families, biological families, adopted 
persons). The method used was that of case study, considering each of the countries in the study 
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as one case. Data collection instruments included individual and group interview, participant 
observation and document analysis. Thirty participants from different regions, representative of 
the various settings of the adoption system of Brazil and Italy were interviewed. Results suggest 
that the adoption system is multifaceted, with a plurality of discourses and practices, despite having 
one single law as reference. In the case of Brazil, it emerges conflicts between the adoption law 
and traditional cultural practices that contradict it. Adoption waiting time emerges as a critical 
question both in Brazil and Italy and participants’ discourse extend its comprehension far beyond 
bureaucratic factors. Considering the strategies to promote interventions, there is a tendency to 
pass from individualistic to more collective approaches which privilege support more than control. 
The conclusions also suggest the need to build (better) channels of communication and greater 
sharing of discourses and practice which should take into account the protecting principles present 
in the law. This involves the need to invest in the preparation of the psychosocial and legal agents, 
adoption candidates, as well as to give greater attention to abandon prevention and the social 
diffusion of more contextualized information about adoption. Most important, it is emphasized 
the need to put children and adolescents as protagonists of the adoption system. This implies 
the overcoming of an adult centric paradigm. For this, it is necessary the system as a whole to 
be recognized according to its primarily mediating function, and as representative of children’s 
interests, that requires it to go beyond a view which dichotomizes law and affect. Finally, this work 
points out that the ways in which the meanings of the law are apprehended are directly related with 
the subjectivity of the agents that work on legal services.
Keywords: adoption, children and adolescents, persons’ rights.

A CLÍNICA DA PSICOSE NA CLÍNICA DO CAPS: REFLEXÕES A 
PARTIR DAS PERSPECTIVAS DO PACIENTE, DE SUA FAMÍLIA E DE 
PROFISSIONAIS QUE O ATENDEM NUM CAPS DE SÃO LUÍS (MA)

Carvalho, Isalena Santos (2008). A clínica da psicose na clínica do CAPS: reflexões a partir das 
perspectivas do paciente, de sua família e de profissionais que o atendem num CAPS de São Luís (MA). 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília. 

Orientadora: Júlia Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke, 
Co-orientador: Ileno Izídio da Costa.
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RESUMO. Este estudo teve como principal objetivo discutir o atendimento ao paciente psicótico 
no CAPS a partir das perspectivas dele, de sua família e dos profissionais que o atendem num 
serviço de São Luís (MA). Como ramificações desse objetivo, visou-se identificar concepções 
sobre: o paciente psicótico; a proposta de tratamento do CAPS a esse sujeito; e a contribuição 
da família para seu atendimento. Participaram do estudo uma paciente, quatro membros de sua 
família e seis profissionais. Foram utilizados diário de campo e entrevistas individuais. A análise 
do discurso foi o referencial de análise do material. Observou-se que os familiares tendem tanto 
a relevar os comportamentos apresentados pelo paciente, por não o considerarem capaz de 
discernimento, quanto a caracterizar os que indicam afronta ao funcionamento familiar como 
intencionalmente transgressores sem relação alguma com questões psicopatológicas. Entre a equipe, 
há os profissionais que consideram o paciente apenas como um “doente mental”. Para outros, essa 
caracterização depende do estado no qual ele se encontra. Em crise, há a consideração de que 
nenhuma intervenção é possível, a não ser a medicamentosa, ou mesmo, a internação. A concepção 
mais favorável foi da paciente sobre si mesma. Discutiram-se os esforços que desenvolve para se 
perceber e ser percebida de forma menos limitante. Ela, no entanto, como outros usuários, não tem 
uma opinião tão favorável em relação às pessoas que ingressam no CAPS com quadro psicótico. 
Como pacientes e familiares parecem receber poucas informações sobre o diagnóstico, há uma 
divisão dos usuários conforme a possibilidade de interação manifestada. Observou-se, em geral, 
uma carente posse de informações sobre o funcionamento do CAPS e suas potencialidades junto 
ao território. Para os familiares e profissionais, qualquer melhora parece ser percebida como algo 
espontâneo ou creditada principalmente à medicação. É como se o paciente não sofresse influência 
significativa das relações que há no CAPS. A contribuição da família no tratamento é limitada pela 
falta de modalidades a ela direcionadas. Suas idas tendem a se restringir à discussão de assuntos 
burocráticos ou à de comportamentos destoantes do funcionamento institucional apresentados 
pelo paciente. Os dados apontam a necessidade de criação de espaços sistemáticos como grupos 
de familiares e reuniões para avaliação do serviço. Sugerem, ainda, a importância da supervisão 
clínico-institucional para a equipe. Essas são ações fundamentais para que as concepções e as 
intervenções tradicionais em relação ao paciente psicótico não se perpetuem na sociedade. 
Palavras-chave: psicose; família; CAPS e saúde mental.
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THE CLINICAL WORK WITH PSYCHOSIS AT THE CLINIC OF CAPS: 
REFLECTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF A PATIENT, THE 
FAMILY AND THE WORKERS OF A CAPS IN SÃO LUIS (MA)

ABSTRACT. The main objective of this paper is to discuss the treatment of a psychotic patient 
at a CAPS from her perspective, her family’s and the one of the professionals who deal with her 
in a service provided in São Luís (MA). As extensions of this goal, it was aimed to identify the 
conceptions of psychotic patients, the proposed CAPS treatment applied to them and the families’ 
contribution to their assistance. The study included a female patient, four members of her family 
and six professionals. As a tool, we performed field studies and individual interviews. Speech 
analysis was used as reference for analysis of the material. It was observed that family members tend 
to soften the behavior showed by the patient for they do not consider her able to reason, as well as 
to characterize those who represent a threat to the family’s functioning as intentional transgressors 
without any link with psychopathological matters. Among the staff, there are professionals who 
consider the patient only as “mentally ill”. For others, this label depends on the mental state of 
the patient at the moment of the observation. During a crisis, it is thought that no intervention 
is possible, unless it is performed through drugs, or even, hospitalization. The most favorable 
conception was the patient’s about herself. The efforts that she makes to perceive herself and to be 
perceived by others in a less limiting way were here discussed. She, however, like other patients, 
doesn’t have a favorable opinion concerning the individuals who join CAPS with a psychotic event. 
Since the patients and their families seem to receive little information about the diagnosis, there is 
a division of the users according to the manifested possibility of interaction. In general, a limited 
knowledge about CAPS operation and its potentialities on the territory was observed. For family 
members and professionals, any improvement seems to be perceived as something spontaneous or 
mainly credited to the medication. It is as if the patient hadn’t obtained any significant influence of 
the relations existent in CAPS. The contribution of the families to the treatment is limited by the 
lack of alternatives directed to them. Their visits to CAPS tend to be restricted to bureaucratic issues 
or to the behavior presented by the patient that does not correspond to institutional functioning. 
The data point out the need for systematic spaces such as family groups and meetings to evaluate 
the service provided. They also suggest the importance of clinical-institutional supervision for the 
staff. These are fundamental actions to prevent traditional conceptions and interventions related to 
psychotic patient to perpetuate in society.
Keywords: psychosis; family; CAPS and mental health.
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A RESISTÊNCIA E A CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA: 
IMPLICAÇÕES PARA A CLÍNICA PSICANALÍTICA

Paniago, Isa Maria Lopes (2008). A resistência e a constituição psíquica: implicações para a clínica 
psicanalítica. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana.
RESUMO. A resistência é um conceito fundamental para a psicanálise. Encontra-se presente em 
quase todos os textos freudianos, e atravessa todo o processo de análise. Está implicada numa 
série de fenômenos relacionados aos conflitos intrapsíquicos, mas também aos que dizem respeito 
à relação intersubjetiva. Nossa investigação teve origem na experiência clínica com um tipo de 
paciente muito resistente, que se mantém em análise, mas recusa passivamente a intervenção 
analítica, dando um caráter de estagnação ao processo. Revisitamos alguns textos técnicos e 
da metapsicologia freudiana, além de trabalhos contemporâneos. O conceito de resistência é 
extensamente examinado, no sentido de estabelecermos seu estatuto de conceito próprio. Alguns 
autores, além de Freud, formam a base de compreensão desse processo: Ferenczi, Winnicott e 
Green. A articulação entre a experiência clínica e a investigação na teoria psicanalítica sugere três 
questões básicas referentes à resistência: ela é fundante do psiquismo, sofre a influência do outro em 
sua constituição e transforma-se num elemento importante de delimitação entre o mundo interno e 
externo, que forma a realidade psíquica, caracterizando sua dupla função na proteção e organização 
do psiquismo contra fontes de desprazer. A resistência é uma força que se contrapõe à força das 
pulsões, e protege o eu do conflito pulsional recalcado, dando-lhe oportunidade de responder à 
realidade, transformando o desamparo diante do desprazer em um estado tolerável. Essas e outras 
questões são tratadas ao longo deste trabalho, que considera a resistência um conceito fundamental 
na compreensão das formas de sofrimento psíquico contemporâneo. Este estudo pretende avançar 
no conhecimento do psiquismo, buscando as implicações para a prática analítica.
Palavras-chave: resistência, organização psíquica, conflito pulsional, metapsicologia, psicanálise.

RESISTANCE AND THE PSYCHIC CONSTITUTION: 
IMPLICATIONS FOR THE PSYCHOANALYTIC PRACTICE

ABSTRACT. Resistance is a fundamental concept of psychoanalysis. It is present in almost all 
Freudian texts, and permeates throughout the analytic process. It is implicated in intrapsychic 
conflicts as well as in interpersonal relations. Our research arises from clinical experience with 
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a kind of very resistant patient, that continues analysis, but passively refuses intervention on the 
analyst’s part, so that the analytical process becomes inert. We revisit some Freudian technical 
and metapsychological texts, besides several contemporary works. The concept of resistance is 
extensively examined, in such way as to establish its status as an independent concept. Besides 
Freud, the work of three main authors became the foundation upon which rests our study: Ferenczi, 
Winnicott and Green. A combination of clinical experience and investigations into psychoanalytical 
theory suggests three basic questions about resistance: it is one of the foundations of the psychic 
functioning, it suffers influence of the other in its constitution and it becomes an important element 
in the delimitation between the inner and external world, characterizing its double function in 
the protection and organization of the psyche against sources of displeasure. Resistance is a force 
that refutes the drive forces, and protects the I from the repressed conflictive drives, giving the I an 
opportunity to reality, transforming the sensation of helplessness before displeasure into a bearable 
state. These and other issues are covered throughout this work, which considers the resistance as 
a concept that is fundamental towards understanding the various forms of contemporary psychic 
suffering. The goal of our research is to increase our knowledge of the psychic, while searching for 
its implications in analytical practices.
Keywords: resistance, psychic organization, conflictive drives, metapsychology, psychoanalysis
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DA CANALHICE À REDENÇÃO: NELSON 
RODRIGUES E O SUPEREU BRASILEIRO

Porto, Marcelo Duarte (2009). Da canalhice à redenção: Nelson Rodrigues e o Supereu brasileiro. 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins 
RESUMO. Este trabalho realiza uma intersecção entre a psicanálise de Freud (1856-1939) e a 
literatura do carioca Nelson Rodrigues (1915-1980). O objetivo principal é proceder a uma análise 
da obra rodriguiana com fins a demonstrar a presença do Supereu na canalhice e na neurose 
buscando compreender as idiossincrasias do mal-estar na cultura no Brasil. As funções do Supereu 
(auto-observação, consciência moral e formação de ideais) transformam-se de acordo com o 
contexto histórico e sociocultural. Isso evidencia a necessidade de situar o conceito freudiano na 
realidade brasileira. A construção histórica do país criou formas próprias de colocar o embate 
entre o desejo e a censura. A ficção rodriguiana é rica para a elucidação da problemática moral 
superegóica. Recorrendo a personagens, situações ou motivos que colocam o conflito como 
uma estrutura sempre presente na existência, o dramaturgo carioca construiu um abrangente 
mapeamento da moral na sociedade brasileira. Devido aos temas tabus e polêmicos que abordou, 
ele se classificava como criador de um teatro “desagradável”. Nelson teceu críticas à renúncia 
pulsional nos tempos modernos que gera a apatia e a autocoerção, típicas da neurose obsessiva. 
Freud postula que a criação literária pode atuar sobre o Supereu de modo a proporcionar um 
destino sublimado para a pulsão, diferenciado do sintoma. As forças que impelem os artistas a 
criar são os mesmos conflitos que, em outras pessoas, levam à neurose e incentivam a sociedade a 
construir suas instituições. Um dos objetivos do artista é libertar-se por meio da comunicação de 
sua obra a outro que sofra de conflito semelhante e proporcionar-lhe, também, alguma libertação. 
Pensamos que, por meio de sua criação literária, Nelson Rodrigues conseguiu uma alternativa para 
o adoecimento psíquico que o espreitava, pois, a constelação trágica de sua vida, os sofrimentos na 
carne e na alma, poderiam ter desencadeado psicopatologias incapacitantes. Seu talento representa 
uma simbolização para o escarafunchar.na lama humana recalcada diante de forças moralizantes.
Conclui-se que a ironia fina rodriguiana foi audaciosa em cunhar poeticamente aquilo que 
representa o ‘óbvio ululante’ da canalhice no Brasil bem como sua possível redenção. Temas que, 
ao lado da cafajestagem, do cinismo, da remissão e do arrependimento, povoam o cotidiano da 
clínica e ficaram patentes na obra do dramaturgo. Ele redimensiona o universal, impregnando-o 
daquilo que podemos chamar de brasilidade. Assim, ele demonstra que tais temas constituem 
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especificidades do nosso mal-estar na cultura. Nelson muito nos ensina sobre o campo clínico, pois 
aponta possibilidades criativas para o animal humano, que, muitas vezes, tem que se abismar em seu 
próprio horror para sair de lá um pouco menos cego.
Palavras-chave: psicanálise, Nelson Rodrigues, superego, neurose, perversão.

FROM BASTARDIZATION TO REDEMPTION: NELSON 
RODRIGUES AND THE BRAZILIAN SUPEREGO

ABSTRACT. This work does an intersection between Freud’s psychoanalysis (1856-1939) and the 
literature by the carioca writer and dramaturge Nelson Rodrigues (1915-1980). The main purpose 
is to carry on the analyses of Rodriguean work to demonstrate the presence of superego on the 
lowness and the neurosis trying to understand the idiosyncrasies of ailment in the Brazilian culture. 
The superego functions (auto-observation, moral consciousness and idea formation) change 
according to historical and socio-cultural contexts. This shows the need to establish the Freudian 
concept at the Brazilian reality. The country historical construction built its own ways to express 
the conflict between the desire and the censure. The Rodriguean fiction is rich to solve the moral 
problem of the superego. The carioca writer did a large moral scheme of Brazilian society using 
characters, situations or motives which states the conflict between the desire and censure as an 
always present structure in the existence. He considered himself as the creator of an “unpleasant” 
work due to the themes and polemic taboos he wrote. Nelson criticized the drive frustration at 
modern times resulting the apathy and auto-coercion which are typical of the obsessive neurosis. 
Freud postulates that the literary creation may act on the superego in a way to provide a sublimed 
destiny to the drive, differentiated from the symptom. The forces which impel the artists to create 
are the same forces which in other people change into neurosis and give incentive to the society to 
build its institutions. The artist’s main objective is to free himself by his work communication with 
others who suffer from the same conflicts and provide them some freedom, too. By his literary 
creation, Nelson Rodrigues got an alternative for the psycho illness which desired to infect him, 
because the tragedies of his life, the flesh and soul suffering could have started some psycho-
pathologies. His talent represents a symbolization to dig at the human mud repressed by moralizing 
forces. It may be concluded that the fine Rodriguean irony was audacious in doing poetically 
what represents the “ululant obviousness” of lowness in Brazil as well as its possible redemption. 
Themes that together with lowness, cynicism, remission and regret are present at the clinic daily 
and they were evident in the writer’s work. He redoes the universal by filling it with what we can 
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call “brazility”. Thus, he demonstrates that such themes constitute specificities of our ailment in 
the culture. Nelson teaches a lot about the clinical field, as he points out creative possibilities to the 
human animal, who, many times, has to sink into its own horror to get out of there a little less blind.  
Keywords: psychoanalysis, Nelson Rodrigues, superego, neurosis, perversion.

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: DILEMAS ENTRE A BUSCA 
DA INTERVENÇÃO DO ESTADO E A TOMADA DE CONSCIÊNCIA

Angelim, Fábio Pereira. (2009). Mulheres Vítimas de Violência: Dilemas entre a Busca da Intervenção 
do Estado e a Tomada de Consciência. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. Esta tese tem como objetivo principal a aplicação de um modelo teórico na investigação 
a respeito de “C omo as mulheres vítimas de violência doméstica elaboram o sentido de violência 
ao longo da relação conflituosa e agressiva com seus cônjuges?” Para tanto, são apresentadas três 
dimensões estruturantes do fenômeno da violência: 1) os aspectos sociais, 2) o relacionamento 
interpessoal entre vítimas e agressores e 3) os aspectos subjetivos de consciência da violência. Na 
dimensão social, são enfatizadas a centralidade das críticas feministas para a visibilidade desse 
tipo específico de violência e a importância da intervenção do Estado para sua erradicação e 
controle. Na dimensão interpessoal, são enfatizados o ciclo de violência e as características duplo-
vinculares presentes num relacionamento violento. Na dimensão subjetiva, o processo de tomada 
de consciência é embasado no existencialismo e na fenomenologia. A metodologia de pesquisa 
realizada foi qualitativa e teve como técnica a realização de entrevistas semiestruturadas sobre o 
relacionamento violento. Os critérios para a seleção das participantes foram: 1) mulheres vítimas 
de agressão por companheiros; 2) experiência de agressões reincidentes no relacionamento com 
parceiro íntimo; 3) terem apresentado queixa formal contra os agressores; 4) terem participado de 
audiência com promotor e juiz; e 5) terem participado de intervenções psicoterápicas em grupo 
realizadas no SERAV desde o ano de 2006. As entrevistas foram conduzidas com seis mulheres e 
quatro foram selecionadas para a realização da análise de dados. O critério para essa seleção foi o 
relato de exposição a uma situação de perigo de morte no relacionamento violento. Cada uma das 
entrevistas foi analisada separadamente por meio de técnicas de análise de conteúdo categorial. 
Todas as categorias foram apresentadas conjuntamente para uma análise ampla da forma como 
as mulheres elaboram o sentido de violência. As experiências de violência são descritas como 
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episódios de agressões físicas, sendo as violências psicológicas e sexuais acessíveis apenas após a 
reflexão em meio ao processo de intervenção psicoterápica. A intervenção do Estado marcou a 
necessidade de um limite para o escalonamento da violência; todas as mulheres discordaram da 
necessidade de uma sanção penal restritiva de liberdade para seus parceiros agressores. Existem 
características duplo-vinculares no relacionamento violento que oferecem risco de morte para 
vítimas e agressores e inviabilizam a reflexão sobre a violência vivenciada. Ao longo da intervenção 
psicoterápica, as participantes refletiram de maneira ampliada sobre a violência que sofreram e 
elaboraram novos sentidos para suas experiências que contribuíram para mudanças significativas. A 
intervenção do Estado estabeleceu novas condições para a reflexão sobre o relacionamento violento 
e à medida que as mulheres resgataram a condição de sujeitos-intérpretes de suas vidas, elas 
elaboraram os sentidos da violência que permitiram a superação do padrão relacional violento.
Palavras-chave: violência doméstica, ciclo de violência, feminismo, psicologia jurídica. 

WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: DILEMAS BETWEEN THE SEARCH 
FOR STATE INTERVENTION AND BUILDING SELFCONSCIENCE

ABSTRACT. This dissertation has as its main goal the application of a theoretical model of 
investigation to the question: “How women victims of domestic violence reflect about the meaning 
of violence along the conflictive and aggressive relationship with their partner?” For this, it is 
presented the three dimensions of the violence phenomenon: 1) social aspects, 2) interpersonal 
dimensions of the relationship between victims and assaulters and 3) the subjective aspects of 
conscience of the violence. In the social realm, it is emphasized the core role of the feminist critics 
in order to reveal this specific kind of violence and the importance of the State’s intervention for 
its control and obliteration. In the interpersonal level, it is emphasized the violence cycle and 
the double-bind dimensions present in a violent relationship. In the subjective dimension the 
conscience process is grounded in the existentialism and phenomenology. The methodology was 
qualitative and used semi-structured interviews about the violent relationships. The criterion for 
the selection of the participants were: 1) women victims of assault by their partners, 2) women 
with history of recurrent episodes of violence, 3) women who began to prosecute their partners, 4) 
women who attended to audiences with a judge and a prosecutor and 5) women who underwent 
group psychotherapic interventions in the SERAV occurred since the year of 2006. The interviews 
were conducted with six women and four were selected for the data analysis. The criterion for 
the selection participants for data analysis was the presence of situations of danger of death in 
their spoken histories. Each one of the interviews was analyzed separately using techniques of 
content analysis. All the categories were presented jointly for an over analysis of the way that 
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the women talked about their sense of violence. The experiences of violence are described as 
episodes of physical violence; the psychological and sexual violences were only acknowledged after 
psychotherapeutic interventions. The intervention of the State establishes the need of a limit for the 
increasing trend of violence. All the women disagreed in prosecuting their violent partners. There 
are double-bind characteristics of the violent relationship that offer risk of death for women and 
batterers and makes almost impossible for the women to reflect about the experienced violence. 
Through the psychotherapeutic intervention, the women were able to reflect and acquire a wider 
perspective about the meanings of violence that they experienced which resulted in significant 
changes. The intervention of the State creates new conditions for reflection about the violent 
relationship and as the women recover the condition of interpreter-subjects of their lives they 
elaborate new meanings that allow them to get over the patterns of violent relationship
Keywords: domestic violence, cycle of violence, feminism, forensic psychology. 

SENTIDOS DA VIOLÊNCIA CONJUGAL: A PERSPECTIVA DE CASAIS
Pondaag, Miriam Cássia Mendonça. (2009). Sentidos da Violência Conjugal: a Perspectiva de Casais. 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. O que é percebido como violência em uma relação conjugal? Este estudo teve como 
objetivo investigar os sentidos da violência conjugal para casais em que um membro formalizou 
queixa na Justiça. A tese defendida é que os sentidos da violência conjugal se constroem na 
interseção com os sentidos da conjugalidade e do gênero. Participaram do estudo cinco casais. 
Foram realizadas entrevistas individuais e de casal. Para análise e interpretação das informações 
utilizou-se a metodologia de análise das práticas discursivas como produção de sentido. Nos 
discursos de ambos os sexos, mas de maneira mais notória nos discursos masculinos, verificou-
se uma tendência maior para perceber como violência comportamentos agressivos vindos do 
par conjugal, em detrimento dos próprios. Constatou-se uma polissemia de sentidos atribuídos 
à violência, visível através da pluralidade de significados usada por cada membro do casal para 
representar a conjugalidade, os papéis de gênero e a própria violência. O gênero é determinante 
para esta pluralidade, ao demarcar diferenças significativas nas percepções de maridos e esposas 
em relação a estas dimensões. Os achados apontaram para uma transição nos sentidos de gênero, 
que se revelou como fonte geradora de conflitos e da violência no cotidiano conjugal. Enquanto 
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as mulheres paradoxalmente resistem e se movimentam para buscar rupturas com sentidos 
tradicionais de gênero, os homens demonstraram querer preservar tais sentidos. Estas rupturas 
parecem ameaçadoras às masculinidades. A percepção da violência na conjugalidade, para os 
homens, está relacionada a situações que ameaçam seu poder e sua autoridade. O uso da violência 
parece ser um recurso para resguardar os estereótipos de gênero e para lidar com o risco da perda 
de poder. A percepção da violência, para as mulheres, acentua-se nas circunstâncias em que atitudes 
e atos dos parceiros ameaçam o vínculo conjugal, o sonho romântico de ter um parceiro ideal e um 
relacionamento feliz. O uso da violência, por parte delas, parece ser uma tentativa de preservação/
realização deste sonho e/ou uma expressão do ressentimento por sua perda. A indignação das 
mulheres diante das agressões dos parceiros não tem o poder de abalar o vínculo conjugal - ele 
pareceu ser incondicional. Os maridos compartilharam essa percepção do vínculo, embora 
utilizando uma outra lógica: sentidos tradicionais de gênero fazem que os maridos acreditem que 
suas atitudes destrutivas não constituam razão para o rompimento conjugal - eles tenderam a 
minimizar os danos e os impactos destas atitudes. A presença de sentidos estereotipados de gênero 
contribui para que a violência conjugal assuma sentidos que a minimizam e justificam e permite que 
o vínculo conjugal seja mantido.
Palavras-chave: sentidos, violência conjugal, gênero, vínculo, casais.

MEANNINGS OF DOMESTIC VIOLENCE: THE PERSPECTIVE OF COUPLES
ABSTRACT. What is perceived as violence in a marital relationship? The objective of this study was 
to investigate the meanings of domestic violence for couples in which one of its members had filed 
a criminal complaint against the other. The thesis defended here is that the meanings of violence 
in relationships are constructed in interaction with the meanings ascribed to marriage and gender. 
Five couples took part on this study. Individual and couple interviews were used to collect data. 
Discourse analysis was the method used to interpret the data gathered. The discourses of husbands 
and wives, but specially the discourses of the males, showed a tendency to perceive as violence the 
aggressive behavior of the partner, instead of ones own. One of the main findings of the study was 
that multiple meanings are attributed to violence in the relationship. This became visible through 
the plurality of meanings that each member of the couple used to represent marriage, gender roles 
and violence itself. Gender is by far the determinant factor of this plurality- there are significant 
differences in the perceptions of husbands and wives regarding these dimensions. The findings 
pointed to a transition in the meanings of gender. Such transition revealed itself as a source of 
conflicts and of violence in the daily life of the couples. While the women paradoxically resisted and 
moved out to search for ruptures in the traditional meanings of gender, men demonstrated the will 
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to preserve such meanings. The wives’ movements toward gender ruptures seemed to threaten their 
masculinities. The husbands’ perceptions of violence in the relationship were related to situations 
that threatened their power and their authority. The use of violence seemed to be instrumental 
in protecting gender role stereotypes and in dealing with the risk of losing power. The women’s 
perceptions of the presence of violence in the relationship became stronger in circumstances in 
which attitudes and acts of their partners threatened the marital bond, or the romantic dream 
of having an ideal partner and a happy relationship. The use of violence on the part of the wives, 
seemed to be an attempt to preserve or to accomplish this dream; it could also be seen as an 
expression of resentment for losing it. The indignation of the wives in face of the aggressions of their 
partners was not strong enough to destruct the relational bond - it seemed to be unconditional. 
The husbands shared this perception of the bond, although holding a different point of view: the 
strongly held traditional meanings of gender made them believe that their destructive attitudes were 
not enough to bring about marital rupture: they tended to minimize the damages and the impacts of 
their attitudes. Summarizing, the presence of stereotyped gender roles and perceptions contributed 
to the meanings attributed to the violence experienced in the relationship by minimizing and 
justifying it, thus contributing to the continuation of the marital bond. 
Keywords: meanings, marital violence, gender, bond, couples.

REDES SOCIAIS DE ADOLESCENTES EM CONTEXTO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM OS RISCOS 
DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS.

Pereira, Sandra Eni Fernandes Nunes (2009). Redes sociais de adolescentes em contexto de 
vulnerabilidade social e sua relação com os riscos de envolvimento com o tráfico de drogas. Tese de 
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack
RESUMO. O presente trabalho aborda o tema das redes sociais de adolescentes em contexto de 
vulnerabilidade social e sua exposição ao tráfico de drogas e à violência. Foi definido como objeto 
da pesquisa o estudo do processo de construção das relações nos diferentes espaços de socialização 
do adolescente – a família, a escola, entre pares – e sua relação com os riscos de envolvimento 
com o tráfico de drogas e a violência, identificando e descrevendo a trama relacional complexa 
que os envolve. Foi tomado como referencial teórico a escola de Psicossociologia Francesa, a qual 
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compreende os grupos e instituições como espaços privilegiados para a investigação dos processos 
de afiliação e desafiliação social, e os vínculos como parte da identidade-em-contexto do sujeito, 
respeitando a singularidade e a capacidade de evolução e de aprendizagem de cada um. Diante da 
complexidade do tema em questão, essa primeira base teórica e conceitual foi complementada, 
numa proposta de diálogo e aproximação com outros referenciais teóricos, como o Sistêmico. 
Foi utilizada a metodologia qualitativa de pesquisa-intervenção com adolescentes entre 14 e 18 
anos, de ambos os sexos, de uma escola pública do DF. Os instrumentos utilizados no trabalho 
de campo foram entrevistas individuais semi-estruturadas e grupo focal. As entrevistas foram 
gravadas e o grupo focal foi filmado. Após o registro, as gravações e filmagens foram transcritas na 
íntegra e analisadas utilizando o método de análise construtivo-interpretativo. A análise resultou 
na construção das seguintes Zonas de Sentido: “A autoridade líquida”, “Da interrupção dos grupos 
potenciais à afiliação aos grupos de passagem ao desvio” e “Os grupos de sobrevivência”. A discussão 
dessas Zonas aponta para os caminhos tortuosos percorridos pelo adolescente no processo de 
construção de suas relações rumo à inserção nos grupos de risco. Essa discussão amplia-se nos 
vínculos societais, partindo de uma perspectiva macro-social. Nesta perspectiva, compreende-se 
que a exclusão gerada pelos princípios da lógica consumista em camadas da população, que estão 
em situação de vulnerabilidade social, afeta os processos de filiação e afiliação do adolescente, 
fragilizando suas relações já existentes e dificultando a formação de novas relações mais sólidas e 
efetivas, o que ocasiona sua inserção em grupos de risco, como o tráfico de drogas. Desta forma, 
as possibilidades de mudanças efetivas são pensadas no sentido da inclusão de processos de 
reconhecimento que legitimem o sujeito na sua humanidade.
Palavras-chave: adolescente, vulnerabilidade social, redes sociais, tráfico de drogas.
 

SOCIAL NETWORKS OF ADOLESCENTS IN CONTEXTS OF 
SOCIAL VULNERABILITY AND ITS RELATIONSHIP WITH 
THE RISK OF INVOLVEMENT WITH THE DRUG TRAFFIC

ABSTRACT. The present work addresses the theme of the social networks of adolescents in 
the context of social vulnerability and their exposure to drug trafficking and to violence. It was 
defined as the object of this research the study of the construction process of the relationships 
in different areas of the adolescent socialization - the family, the school, between peers - and its 
relation to the risks of involvement with drug trafficking and violence, identifying and describing 
a complex relational plot that involves them. It was taken as the theoretical referential the school 
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of French Psychosociology, which includes the groups and institutions as privileged forums for 
investigating the processes of social affiliation and disaffiliation, and the bonds as part of the identity 
in the context of the subject, respecting the uniqueness and the ability of each one to develop 
and learn. Given the complexity of the issue in question, the first conceptual and theoretical basis 
has been supplemented, in a proposal for dialogue and rapprochement with other theoretical 
referentials, such as the Systemic. We used the qualitative methodology of research-intervention 
with adolescents between 14 and 18 years old, of both genders, from a public school of the DF. The 
instruments used in the fieldwork were semi-structured individual interviews and focus group. The 
interviews were recorded and the focus group was filmed. After the registration, the recordings and 
films were fully transcribed and analyzed using the constructive-interpretation analysis method. 
The analysis resulted in the construction of the following Areas of Sense: “The net authority”, “From 
the interruption of the potential groups to the affiliation to groups of transition to the deviation” 
and “The groups of survival”. The discussion of these Zones points to the tortuous paths taken by 
the adolescent in the construction process of his/hers relationships towards the inclusion in risk 
groups. This discussion expands in the societal ties, starting from a macro-social perspective. In this 
perspective, it is understood that the exclusion generated by the principles of the consumerist logic 
in sectors of the population, who are in a situation of social vulnerability, affects the processes of 
membership and affiliation of the adolescent, weakening its existing relationships and hindering the 
formation of new stronger and more effective relationships, which causes his/hers inclusion in risk 
groups, such as drug trafficking. Thus, the possibilities for effective changes are thought to include 
recognition processes that legitimize the subject in its humanity.
Keywords: adolescent, social vulnerability, social networks, drug trafficking.

A MEMÓRIA NAS ÓRBITAS DO REAL: O AFETO DE 
ANGÚSTIA NA PSICANÁLISE E NA ARTE

Almeida, Marcela Toledo França de (2009). A memória nas órbitas do real: o afeto de angústia na 
psicanálise e na arte. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. O conceito de angústia é tomado como ponto central, para este trabalho, como aquilo 
ao qual se teve acesso como experiência. Concebido como desconhecido e familiar, é uma noção 
que faz ponte para o que, ao início da tese, é trabalhado por meio da distinção entre percepção 
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(impressão sem inscrição) e memória (impressão com inscrição) e o que de seus limites fundam 
um e outro, fazendo passagem para a noção de memória do excesso. Isso, nos primeiros tempos de 
vida, diz respeito ao desamparo, que é retomado, numa posterioridade, como afeto de angústia. Esse 
afeto é um sinal de perigo de encontrar-se mais uma vez face ao ilimitado, face àquilo que escapa 
ao simbólico. Para tanto, o trabalho da artista plástica Adriana Varejão surge como uma elucidação 
do que excede o simbólico, assim como no trabalho clínico psicanalítico, se apresenta em outras 
produções humanas. Apresenta-se como um compartilhamento dessa experiência da inquietante 
estranheza que inicialmente pode ser tomada como da ordem do incomunicável, e que, neste 
trabalho, recebe o enfoque de um construto teórico fundado no limite da concepção de memória.
Palavras-chave: memória, angústia, inscrição, estranho, simbólico, compartilhamento.

MEMORY IN THE ORBITS OF THE REAL: THE AFFECT OF 
ANGUISH IN PSYCHOANALYSIS AND THE ART

ABSTRACT. The concept of anguish is the main point of this work and it is taken as something 
one had access as an experience. Conceived as unknown and familiar, it is a notion that makes 
a bridge to what, in the beginning of this thesis, is discussed through the distinction between 
perception (non inscriptional printing) and memory (inscriptive printing) and what their 
boundaries merge one another, making transition to the notion of something that exceeds. That, 
which very early in life, is related to the helplessness, resumes, posteriorly, as anguish affection. This 
affection is a danger signal of facing once again the unlimited, something that escapes the symbolic. 
To this end, the work of the artist Adriana Varejão comes as the elucidation of what exceeds 
the symbolic, which, as well as the clinical work in psychoanalysis, is presented in other human 
productions. It is presented as a way of sharing the experience of the disturbing uncanniness that 
initially can be taken as being of the order of the incommunicable, and that, in this work receives 
the focus of a theoretical construct based on limit of the conception of memory.
Keywords: memory, anguish, inscription, uncanny, symbolic, sharing.
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HEIDEGGER E LACAN: A LINGUAGEM DO PONTO DE 
VISTA ONTOLÓGICO E DA PRÁTICA ANALÍTICA

Santos, Ívena Pérola do Amaral (2009). Heidegger e Lacan: a linguagem do ponto de vista ontológico 
e da prática analítica. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. Este estudo busca encontrar na teoria psicanalítica de Jacques Lacan, formulada a 
partir do entendimento de que o inconsciente estrutura-se como uma linguagem, elementos 
que correspondam às analises efetuadas por Martin Heidegger da estrutura do Dasein e sobre a 
questão do Ser. Por se tratarem de âmbitos conceituais distintos, uma exposição sobre a diferença 
entre o ontológico e o ôntico mostra-se necessária, e esta é apresentada a partir do pensamento 
heideggeriano. Após a exposição da teoria da linguagem que cada autor propõe, buscar-se-á 
responder a pergunta sobre a possibilidade de uma aproximação entre ambos, tendo-se em mente 
que eles não se equivalem nem se subordinam, como também não representam um a continuidade 
do outro. O que anima o presente estudo é a visão de homem comum aos dois autores: seja ele 
Dasein ou sujeito, o homem não permite uma interpretação naturalizante nem substancializadora. 
Os principais textos utilizados foram Ser e Tempo e Seminários de Zollikon, de Heidegger, e 
Escritos e os seminários de 1955 a 1969, de Lacan. Para este estudo foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, donde se constatou que há poucas referências que tratam de um diálogo entre 
Heidegger e Lacan, pelo menos na língua portuguesa. O que se concluiu foi que, nos primeiros anos 
do ensino de Lacan, Heidegger de fato é presença constante em suas elaborações, particularmente 
quanto à linguagem ser o que constitui o sujeito enquanto reveladora da verdade em relação ao seu 
desejo. As divergências conceituais e metodológicas que efetivamente ocorrem não são consideradas 
para que se garanta a integridade de cada pensador no seu campo de investigação.
Palavras-chave: Heidegger, Lacan, linguagem, fenomenologia hermenêutica, psicanálise.

HEIDEGGER AND LACAN: LANGUAGE FROM THE ONTOLOGIC 
PERSPECTIVE AND THE ANALYTIC PRACTICE

ABSTRACT. This paper intends to find in Jacques Lacan’s psychoanalytic theory, formulated from 
the understanding that unconsciousness is structured as a language, elements that correspond to 
analysis accomplished by Martin Heidegger of the structure of Dasein and about the question of 
Being. Dealing distinct conceptual scopes, an exposition about the difference between ontological 
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and ontic is necessary and is presented from Heidegger’s thinking. After exposing the theory of 
language that each author propose, an answer is searched on the question about the possibility of 
an approximation between them, keeping in mind that they are not equivalent nor subordinating, 
as they do not represent a continuity involving one or another. What animates the present study is 
the concept of human being usual to both authors, being it the Dasein or the subject, human beings 
do not allow for a naturalizing nor substantive interpretation. The main texts used were Heidegger’s 
Being and Time and Zollikon Seminars and Lacan’s Écrits and the seminars from 1955 until 
1969. After a thorough bibliographic research, it was concluded that there are few bibliographic 
references, at least in Portuguese, that report to a dialog between Heidegger and Lacan. The 
conclusion is that, in the first years of Lacan’s teachings, Heidegger is, in fact, a constant presence in 
his thinking, particularly in his view that it is the language that constitutes the subject, and functions 
as a revealer of the truth relative to his desire. The conceptual and methodological divergence that 
effectively occurs is not considered to assure each thinker’s integrity in his arena of investigation. 
Keywords: Heidegger, Lacan, language, hermeneutic phenomenology, psychoanalysis.

A SOMBRA DO OBJETO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO DO EU NA PSICANÁLISE FREUDIANA

Feres, Cláudia Mendes. (2009). A sombra do objeto: considerações sobre a constituição do eu na 
psicanálise freudiana. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Tania Cristina Rivera.
RESUMO. Este trabalho dedica-se à constituição de eu dentro do arcabouço freudiano, estudada 
a partir do prisma da melancolia. Apoiados na declaração de Freud (1917[1915]/2006) acerca dos 
efeitos da sombra do objeto sobre o eu, possuímos como objetivo a investigação das possibilidades 
de esta ser tomada como uma das vertentes constitutivas do eu. Partirmos da idéia de que o estado 
de desamparo, articulado às inscrições do sexual, é o ponto de origem de um psiquismo. É apontada 
e trabalhada a importância da formação de uma imagem narcísica. Utilizando-se a melancolia a 
partir da célebre metáfora do cristal partido (Freud, 1933[1932]/1980), apontamos o movimento de 
contra-luto, peleja em que o eu se rebela contra o trabalho de luto. Ao tentar apagar a perda, o eu, 
identificado à sombra do objeto, escorrega para outra perda, anterior e mais estrutural. Desponta 
um flanco que indica que houve uma perda: o eu-sombra. Tal fragmento carrega um resto sombrio 
não elaborável. Além da cisão do eu entre imagem narcísica e eu-sombra, acrescentar-se-ão o 
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desmanche da mescla pulsional e o masoquismo erógeno: a pulsão de morte toma esse fragmento 
do eu como sua morada, atuando a partir dele. Amparados num conto literário, Negrinha, de 
Monteiro Lobato (1923), ressaltamos nossas articulações, diferenciando-nos dos demais autores não 
só pelo uso que fazemos da melancolia quanto pelo significado dado à articulação entre sombra/
objeto/eu. Por fim, concluímos que, dentro do eu, há uma vertente que denuncia o valor ilusório 
da imagem narcísica. Se dominada pela pulsão de morte (seja via defusão pulsional, seja pelo 
masoquismo erógeno), ela é capaz de destituir a tão amada imagem. O eu-sombra, portanto, coloca-
se silenciosamente à espreita, aguardando, quando tomado pela pulsão de morte, a possibilidade de 
espalhar-se por toda a imagem narcísica. 
Palavras-chave: eu, narcisismo, melancolia, identificação, pulsão de morte.

THE SHADOW OF THE OBJECT. CONSIDERATIONS REGARDING 
THE SELF IN FREUDIAN PSYCHOANALITIC THEORY

ABSTRACT. This work takes in consideration the ego into the Freudian language studied from 
the melancholy. It has the objective to investigate throw the object’s shadow over the ego (Freud, 
1917[1915]/2006), the possibilities of the shadow as one of the ways that constitutes the ego. The 
work starts from the idea that the abandonment articulated with the sexual inscriptions is the main 
point to the psychological origin. It is shown and worked the importance of the narcissistic image. 
Using the melancholy as a broken crystal (Freud, 1933[1932]/1980), it shows its position against the 
mourning movement, procedure in which the ego revolts itself against the mourning work. When 
the ego tries to erase the loss it is identified by the object’s shadow, so the ego slips way in another 
older and more structured loss. Then, a flank comes indicating that there was a loss: the ego-shadow. 
Such fragment brings along the rest dark side – the non-elaborated one. There is a cut from the 
ego with the narcissistic image and the ego-shadow, what will increase the mix of the instincts and 
the masochism. The death instinct takes this fragment of the ego as its home, working from it on. 
The part of this work is based on the book Negrinha from Monteiro Lobato (1923). This part will 
emphasize ours differences from the other authors: the place of the melancholy and of the shadow. 
Finally we conclude that inside the ego there is a way which reviews the illusionary value of the 
narcissistic image. If taken from the death instinct, it is able to destroy the loved image. So, the ego-
shadow puts itself in a silent view just waiting to be taken by the death instinct, the possibility to 
spread itself throw the narcissistic image.
Keywords: ego, narcissism, melancholy, identification, death instinct.
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TRANSTORNO ALIMENTAR PÓS-TRAUMÁTICO 
NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Zavaroni, Dione de Medeiros Lula (2009). Transtorno alimentar pós-traumático na primeira infância. 
Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
Co-orientador: Massimo Ammaniti
RESUMO. OBJETIVOS: Identificar os fatores de risco presentes no Transtorno Alimentar Pós-
traumático (TAPT); Identificar características específicas do comportamento alimentar da criança 
e dos modelos de interação mãe-bebê no TAPT; Estabelecer critérios diagnósticos diferenciais 
entre o TAPT e a Anorexia Infantil (AI); Evidenciar a pertinência da observação da interação 
alimentar mãe-bebê no processo diagnóstico do TAPT. METODOLOGIA: O estudo foi realizado 
com 60 crianças (n=60) (idade média: 23 meses; ranger:17-36 meses) divididas em três grupos: 
Grupo de crianças com Transtorno Alimentar Pós-Traumático/TAPT (n=20); Grupo de crianças 
com Anorexia Infantil/AI (n=20); e Grupo de Controle composto por crianças sem transtornos 
alimentares (n=20). As crianças e suas mães foram observadas em sessões alimentares e a interação 
alimentar videoregistrada foi avaliada mediante o uso da Feeding Scale (Chatoor et al., 1998; 
na adaptaçao italiana Scala di Valutazione dell’Interazione Alimentare Madre-Bambino / SVIA, 
Ammaniti et al., 2006) e da Feeding Resistance Scale (Chatoor et al., 2001). O perfil psicológico das 
mães e das crianças foi avaliado a partir do Psychiatric Symptom Checklist (SCL-90-R) (Derogatis, 
1994) e do Child Behavior Checklist 1½-5 (CBCL 1½-5) (Achenbach e Rescorla, 2000; versão 
italiana, Frigerio, 1998; Frigerio et al., 2006), respectivamente. RESULTADOS: Os grupos clínicos 
(TAPT e AI) demonstraram maiores dificuldades na interação alimentar mãe-bebê do que o grupo 
de controle. As crianças com TAPT apresentaram resultados significativamente mais elevados 
na dimenção ansiedade antecipatória, revelando dificuldades na regulação emotiva entre estas 
crianças e suas mães na interação alimentar. Os resultados médios mais elevados obtidos pelas mães 
das crianças do Grupo TAPT foram encontrados na dimensão Ansiedade. O grupo de crianças 
com TAPT revelou uma presença significativa de Comportamentos Agressivos, com relação às 
crianças dos outros dois grupos (p<.001). Os resultados das crianças com Anorexia Infantil foram 
significativamente elevados na dimensão Ansiedade / Depressão (p<.001). CONCLUSÕES: As 
crianças com TAPT apresentaram uma intensa recusa alimentar associada a um intenso pavor 
da situação alimentar. A interação alimentar mãe-bebê revelou a presença de um elevado índice 
de conflito interativo. O perfil materno das mães das crianças com TAPT apresentou-se marcado 
sobretudo pela ansiedade. A utilização da observação da interação alimentar foi confirmada como 
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um importante instrumento no diagnóstico diferencial entre o TAPT e a AI. Foi confirmada a 
hipótese inicial de que no TAPT as dificuldades de interação alimentar mãe-bebê encontram-se 
associadas a características maternas e a particulares características da criança, que juntas podem 
configurar uma situação de risco para o aparecimento e persistência do transtorno alimentar.
Palavras-Chave: transtorno alimentar pós-traumático, transtorno alimentar, anorexia infantil, 
recusa alimentar, interação alimentar mãe-bebê.

POSTTRAUMATIC FEEDING DISORDER IN EARLY INFANCY
ABSTRACT. OBJECTIVES: to identify risk factors in posttraumatic feeding disorder (PTFD); to 
identify specific characteristics in infant’s feeding behavior and models of mother-infant interaction 
in PTFD; to establish criteria for differentiating PTFD from infantile anorexia (IA); to show 
relevance of observing feeding interactions in diagnosing PTFD. METHOD: Three groups of infants 
(aged 17 – 36 months) participated: PTFD ( n=20), IA (n=20), and healthy eater controls (n=20). 
Infants and their mothers were observed in feeding sessions and feeding interaction was videotaped 
and assessed according to the Feeding Scale (Chatoor et al., 1998; in the Italian adaptation Scala di 
Valutazione dell’Interazione Alimentare Madre – Bambino / SVIA, Ammaniti et al., 2006) and the 
Feeding Resistance Scale ( Chattor et al., 2001). Psychological profile of mothers and infants was 
assessed by means of the Psychiatric Symptom Checklist (SCL – 90 – R) (Derogatis, 1994) and the 
Child Behavior Checklist l¹/²-5 (CBCL 1¹/²-5) (Achencach e Rescorla,2000; Italian version, Frigerio, 
1998; Frigerio et al., 2006), respectively. RESULTS: Clinical groups (PTFD and IA) demonstrated 
more problematic mother-infant feeding interactions and did the control group. Infants with PTFD 
showed results significantly higher in the Feeding Resistance Scale (p<.001) than did the other 
groups, particularly in the anticipatory stress dimension, revealing difficulties in emotive regulation 
between these infants and their mothers in feeding interaction. The highest average results obtained 
by mothers of the PTFD group were in the Anxiety dimension, when compared to the results 
obtained by the mothers of the other two groups (p<.001). The highest average results obtained by 
mothers of the IA group were found in the Depression dimension, in comparison to results obtained 
by the other groups (p<.001). Assessment of the infants’ psychological profiles showed a significant 
presence of Aggressive Behaviors, if compared to infants of the other two groups (p<.001). Infants 
with IA scored significantly higher in the Anxiety/Depression dimension when compared to results 
obtained by infants of the other groups (p<.001). Mothers of the PTFD group show an intense state 
of anxiety, compared to mothers of both other groups (p<.001). CONCLUSION: Infants with PTFD 
showed an intense feeding resistance associated to an intense fear of the feeding situation. Mother – 
infant feeding interaction revealed a high rate of interactive conflict. The profile of the mothers from 
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the PTFD group was labeled above all by anxiety. Observation of feeding interaction was confirmed 
as an important instrument for differential diagnosis of PTFD and IA. The use of two scales of 
observation was particularly important, especially because they evidenced complementary research 
data. Results obtained by infants with PTFD were compared to those obtained by infants with IA 
and infants from the control group. The initial hypothesis that, in PTFD, difficulties in mother-
infant feeding interaction are associated to specific characteristics of the mother and the infant, 
configuring a risk situation for this eating disorder, was confirmed. 
Keywords: posttraumatic feeding disorder, infantile anorexia, feeding resistance, feeding 
interactions. 
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“O CAPS ME DEU VOZ, ME DEU ESCUTA”: UM 
ESTUDO DAS DIMENSÕES DA CLÍNICA NOS CENTROS 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA PERSPECTIVA 
DE TRABALHADORES E USUÁRIOS1

Grigolo, Tania Maris (2010). “O Caps me deu voz, me deu escuta”: um estudo das dimensões da clínica 
nos Centros de Atenção Psicossocial na perspectiva de trabalhadores e usuários. Tese de Doutorado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. Esta pesquisa teve como objeto de estudo as dimensões da clinica nos Centros de 
Atenção Psicossocial a partir da perspectiva dos trabalhadores e usuários envolvidos no cotidiano 
do cuidado dos Caps. Para tanto situa-se no âmbito das pesquisas qualitativas e avaliativas em 
Psicologia Clinica e Saúde Mental. Utilizamos como método os Grupos de Discussão (GDs) com 
trabalhadores e a técnica de Entrevistas Narrativas (ENs) com usuários de três CAPS III da Rede 
de Atenção Psicossocial de Aracaju (SE). Buscamos percorrer os temas que foram se configurando 
como centrais para o entendimento das dimensões da clinica em cada um dos Caps. Assim, 
tomamos cada serviço como um caso, no sentido de aprofundar o estudo das suas singularidades, 
no cotidiano do cuidado. Através desta pesquisa destacamos a multidimensionalidade da clinica 
da atenção psicossocial que envolve a trajetória dos serviços, dos profissionais, a formação para 
o trabalho em saúde mental, a complexidade das praticas terapêuticas, do cuidado nas crises e 
das relações com o território. Assim como, apontamos a importância do relacionamento entre 
os profissionais, dos profissionais com os usuários e com os familiares, no cotidiano dos Caps, 
considerando a dimensão ética e política destas relações e o desafio da participação mais efetiva 
dos usuários. Destacamos as perspectivas sobre as praticas terapêuticas e considerações sobre as 
concepções de clinica, vigentes entre os trabalhadores. Outro aspecto destacado foi a avaliação que 
profissionais e usuários fazem sobre os Caps. Constatamos também a coexistência de procedimentos 
do modelo clinico tradicional com concepções e praticas da atenção psicossocial e a tensão existente 
nos trabalhadores, entre o preconizado e o praticado. As narrativas dos usuários evidenciaram 
o Caps. como um lugar de referencia e mediação para suas vidas, de escuta, de organização do 

1  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Doutorado.
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cotidiano, de produção de vinculo e cuidado diferenciado. A avaliação dos usuários sobre os Caps 
também apontou lacunas, principalmente nas relações cotidianas com os profissionais, nas ofertas 
terapêuticas, nas relações com as famílias e na participação dos usuários nos Caps.
Palavras-chave: psicologia clínica, serviços de saúde mental.

“THE CAPS GAVE ME VOICE, AND A PLACE TO BE HEARD”: A STUDY 
OF THE CLINICAL DIMENSIONS OF THE PSYCHOSOCIAL CARE 
CENTERS FROM THE PERSPECTIVE OF WORKERS AND USERS

ABSTRACT. This study had as its main object the clinical dimensions of the Psychosocial 
Care Centers in the Brazilian Psychiatric Reform, from the perspective of workers and users 
involved in the daily care of these services. It is therefore an evaluative and qualitative research in 
Psychology and Mental Health. Discussion Groups (DGs) were used to collect data with workers 
and the Narrative Interview technique (ENs) with users as privileged methods in three CAPS-
III of the Network for Psychosocial Care in Aracaju (SE). Each service was taken as a case study 
in order to deepen it in their singularities in daily service, aiming to cover the issues that were 
shaping up as central to understand the clinical dimensions in each one. It was emphasized the 
multidimensionality of psychosocial clinical approach that involves the trajectory of services, 
professional training for work in mental health, the complexity of therapeutic treatment, care 
in crisis and relations within the territory. It was pointed out the importance of the relationship 
between health professionals, professionals and users and with their families in Caps everyday 
routine, considering the ethical and political dimension of these relations and the challenge of 
more effective users´ participation. It was evidenced the perspectives of the therapeutic practices 
and clinical conceptions used by the workers, highlighting professionals and users evaluations of 
the Caps. It was found the coexistence of traditional clinical model with concepts and practices 
of psychosocial care and tensions between the recommended and practiced by the workers. The 
users’ narratives indicated the Caps as a place of reference and mediation for their lives, listening, 
organization of daily life, production of links and special care. The users’ evaluations of the Caps 
also noted gaps, especially between professionals’ therapeutic services in their daily relationships 
and their families and the involvement of users in the Caps.
Keywords: clinical psychology, mental health services.
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A RELAÇÃO DE PROTEÇÃO ENTRE MÃE E FILHA NO 
CONTEXTO DO ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL

Cantelmo, Claúdia Aparecida (2010). A relação de proteção entre mãe e filha no contexto de abuso 
sexual infanto-juvenil. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. Esta tese trata da relação de proteção entre a mãe e a filha vítima de abuso sexual. 
Buscou-se compreender aspectos influentes das relações de gênero, da transgeracionalidade e do 
contexto socioeconômico dessas famílias na relação de proteção, tendo com base a história de 
vida das mães e da família atual. Abalizada na teoria sistêmica da família, nas concepções sobre 
gênero e na teoria de vínculo d Bowlby, foi construída uma abordagem que envolveu diferentes 
etapas, assim como técnicas e procedimentos na construção dos dados. A pesquisa foi realizada 
em uma instituição de assistência social em uma cidade periférica do Distrito Federal, tendo 
como contexto o Grupo Multifamiliar (GM). O método utilizado foi a pesquisa-ação associado a 
princípios da história de vida. Para análise e interpretação das informações construídas ao longo 
da pesquisa utilizamos a proposta de Investigação Qualitativa de González Rey, que possibilitou 
o agrupamento dos resultados em três conjuntos de indicadores que resultaram em seis zonas 
de sentido, a saber: 1) histórias de pobreza e desproteções que se espelham; 2) ciclo de vida - 
etapas encurtadas e sobrepostas; 3) A fragmentação familiar - tudo continua com uma ruptura; 
4) padrões relacionais que se repetem - conflitos e violência intrafamiliar; 5) relação com os 
filhos – a matriz que se re-atualiza e 6) filhos protegidos, filhos que protegem. Concluímos que a 
história familiar e socioeconômica das mães repercutiu na qualidade da proteção devida as suas 
crianças e adolescentes. Contudo, a percepção que as crianças e adolescentes possuem das mães 
é positiva, tendo-as como uma figura de proteção e apoio. Isso parece ocorrer, pois, apesar de 
todas as limitações psicossociais que jogam contra o seu papel de mãe, essas mães não são mães 
que maltrataram ou abandonaram essas crianças e adolescentes, e tampouco foram ausentes na 
vida dessas meninas. O abuso sexual do qual suas filhas foram vítimas não foi simplesmente pela 
falha da relação de proteção dessas mães, uma vez que são elas próprias vítimas secundárias da 
violência, e vítimas primárias das contingências desfavoráveis da vida nesse processo que envolve 
diversas outras violências. A partir do percurso que nos proporcionou esta pesquisa, podemos 
afirmar que a violência estrutural, compreendida aqui pelo processo de empobrecimento e exclusão 
sociocultural embrenhado pelas lógicas de dominação e hierarquização social (de classe, de gênero, 
de cor), na qual essas famílias estão imersas, interferiu e interfere profundamente nos vínculos e 
nas relações de cuidado na família, impondo situações de sacrifícios e insegurança nas quais as 
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crianças e adolescentes, bem como as mulheres, são as mais atingidas. Nesses casos, o abuso sexual 
se tornou uma vitimização concreta frente ao conjunto de riscos possíveis a que essas famílias estão 
submetidas e das poucas armas que possuem para se proteger. 
Palavras-chave: abuso sexual, relação de proteção, pobreza, gênero, vínculo.

THE PROTECTIVE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER AND DAUGHTER 
IN THE CONTEXT OF CHILD AND JUVENILE SEXUAL ABUSE

 
ABSTRACT. This thesis deals with the mother and daughter protective relationship in the 
sexual abuse context. Based on maternal and current family history, we sought to understand 
the influence of gender, transgenerationality and socioeconomic aspects of these families on the 
protection relation. With the support of the family systems theory, the gender theory and the 
Bowlby’s attachment theory, we built an approach that involved different steps, as well as techniques 
and procedures in the construction of the data. The research was conducted in a social welfare 
institution in a peripheral city of the District City, having the Multifamily Group as the context. 
The method used was the action research. For the analysis and interpretation of data we used 
González Rey`s Qualitative Research, which allowed the grouping of results into three sets of 
indicators that resulted in six areas of meaning, namely: 1) stories of poverty and no protection 2) 
life cycle - steps shortened and overlapped, 3) The family fragmentation, 4) relational patterns that 
repeat themselves - conflicts and domestic violence, 5) relationship with the children - the matrix 
updates, and 6) protected children, protective children. We conclude that the maternal history 
reflected in the quality of protection due to their children. However, the perception that children 
have about their mothers is positive, having them as a protective and supportive mother. This seems 
to happen because, despite all the psychosocial limitations playing against their role as mothers, 
they are not mothers who abused or abandoned their children, neither had been absent in the girls’ 
life. The children sexual abuse victimization was not simply the failure of the mother’s protective 
relationship, since they themselves are secondary victims of violence. From the course that brought 
to us by this research, we can say that the structural violence, understood here by the process of 
impoverishment and social and cultural exclusion in which these families are immersed, interfered 
deeply in the family ties, requiring sacrifice and insecurity situations in which children and women 
are hardly hit. In such cases, sexual abuse has become a concrete victimization set against the 
possible risks these families are referred to and the few weapons they have to protect themselves.
Keywords: sexual abuse, protective relationship, poverty, gender, attachment.
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OS AVÓS E A CONCESSÃO DE GUARDA JUDICIAL DE NETOS 
NA PERSPECTIVA DO CICLO DE VIDA FAMILIAR.

Cardoso, Vanessa Silva. (2010). Os avós e a concessão de guarda judicial de netos na perspectiva do 
ciclo de vida familiar. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília,.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. O aumento da população de idosos que vivem no mundo é um dos mais importantes 
desdobramentos da reestruturação etária decorrente das profundas alterações na dinâmica 
demográfica mundial. Com o aumento da expectativa de vida, o convívio familiar também se 
prolongou de modo que as famílias passam a se reestruturar em função do envelhecimento de 
seus membros. Desta maneira, as interações entre indivíduos ocorrem entre as diferentes gerações, 
ocasionando maior convivência entre avós e netos. Contudo, em decorrência das mudanças nas 
relações familiares, há um aumento significativo de avós que exercem funções parentais. Esta 
interação possibilita a construção de laços solidários e uma troca de experiências entre as diferentes 
gerações. O presente trabalho diz respeito às mudanças relacionais provenientes da guarda 
judicial de netos no ciclo vital dos avós e insere-se no contexto jurídico durante a realização do 
estudo psicossocial de famílias em processos de disputa de guarda, especificamente, no Serviço de 
Atendimento a Famílias com Ação Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
Delineou-se como o objetivo geral da pesquisa: analisar quais são as mudanças nas relações 
familiares provenientes da guarda judicial dos netos no ciclo vital dos avós. A fundamentação 
teórica adotada foi a Teoria Sistêmica. Participaram da pesquisa seis famílias cujos avós requereram 
à Justiça a busca da regularização legal da guarda judicial dos netos. Trata-se de uma Pesquisa 
Qualitativa na qual se procurou seguir os pressupostos da pesquisa-ação. Os dados foram 
construídos a partir da utilização dos seguintes instrumentos: entrevistas semi-estruturadas e visita 
domiciliar. A análise dos dados baseou-se na proposta de Análise de Conteúdo de González Rey, 
com construção-interpretação de Zonas de Sentido. Os resultados assinalaram para a compreensão 
de que os processos que envolvem avós como requerentes da guarda de um neto, mantêm de 
forma velada conflitos familiares e a sentença judicial não necessariamente trará resolução. Nesse 
contexto, aponta-se para a contradição: a decisão sobre os direitos da avó de ter a guarda judicial 
de seu neto assegurada, em função de sua prática já estar em andamento, pode constituir-se 
numa violação do direito da criança de ter sua relação com o genitor biológico. Por outro lado, é 
importante considerar o papel da justiça no ciclo vital do idoso, uma vez que, se de um lado os seus 
direitos precisam ser garantidos, por outro lado, precisam ser levados em conta os laços afetivos 
que os vinculam às suas respectivas famílias. Com relação aos profissionais que atuam junto às 
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famílias com dinâmicas conflituosas, salienta-se a importância da adoção de uma perspectiva 
sistêmica, visto que esta abordagem permite a compreensão destes sistemas em suas complexidades, 
competências e contradições.
Palavras-chave: idoso; família; guarda judicial; ciclo de vida.

GRANDPARENTS AND THE CONCESSION OF LEGAL CUSTODY OF 
GRANDCHILDREN VIEWD FROM A FAMILY LIFE CYCLE PERSPECTIVE

ABSTRACT. The increase in the elderly population living in today’s world is one of the most 
important ramifications in the age restructure resulting from the deep alterations in the dynamic 
of today’s demographics. With the increase in life expectancy, family living has also prolonged 
the way families restructure as a result of its aging members. In this way, the interactions between 
individuals occur among the different generations, generating more time together between 
grandparents and grandchildren. However, as a result of the changes in family relationships, there 
is a significant increase in the number of grandparents performing parental duties. This interaction 
allows for the construction of solidarity ties and an experience exchange amongst the different 
generations. The present work comprises the relational changes arising from grandchildren’s judicial 
custody in the cycle of life of grandparents as well as becomes part of the judicial context during 
the psycho-social study of families in legal custody proceedings, specifically in the Department of 
Service to the Families in a Civil Action of the Federal District and other territories Justice Court. 
The fundamental theory adopted was the Family Systems Theory. Six families whose grandparents 
have petitioned before the court for the legal regularization of their grandchildren’s legal judicial 
custody participated in this research. It is a qualitative research in which it was attempted to follow 
the presuppositions of the action–research. The data was constructed starting from the utilization of 
the following instruments: semi-structure interviews and home visits. The data analysis was based 
on the Content Analysis by Gonzalez Rey, with construction-interpretation of the Sense Zone. 
The results pointed out that the comprehension of the legal proceedings involving grandparents as 
petitioners of legal custody of a grandchild keep family conflicts sealed and the judicial sentence 
will not necessarily bring resolution. In this context, a contradiction is pointed out: the decision of 
grandparental rights over the secured judicial custody of their grandchild obtained due to the fact it 
has already been in place, could constitute in a violation of a child’s right to a relationship with their 
biological genitor. On the other hand it is important to consider the role of justice in the life cycle 
of the elderly, once in one side their rights need to be ensured, however the affective bonds to their 
respective families must be accounted for. As for the professionals that act alongside families with 
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conflicting dynamics, it is emphasized the importance of adopting a system perspective, seeing that 
this approach allows for the understanding of these systems in their complexities, competencies and 
contradictions. 
Keywords: elderly; family; judicial custody; life cycle.

AS MEDIDAS PROTETIVAS E A GARANTIA DE DIREITOS 
NA PERSPECTIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR

Santos, Viviane Amaral dos. (2010) As medidas protetivas e a garantia de direitos na perspectiva 
de famílias em situação de violência sexual intrafamiliar. Tese de Doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. A violência sexual é um fenômeno complexo que se faz acompanhar não apenas da 
violação do direito ao desenvolvimento sexual saudável, mas também de vários outros direitos 
decorrentes do próprio abuso sexual e do contexto que se instala após a revelação. As medidas 
protetivas elencadas na Lei 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente – são instrumentos 
que visam ao resgate dos direitos violados e à garantia das condições necessárias para o saudável 
desenvolvimento psicossocial das crianças e adolescentes vítimas. Esta pesquisa tomou como base 
o paradigma sistêmico e buscou conciliar dois objetivos: de investigação e de ação. No âmbito da 
investigação tomou-se como objeto de estudo a compreensão e significados que as famílias atribuem 
a essas medidas e ao percurso que realizam na rede de proteção e garantia de direitos. No âmbito 
da ação estabeleceu-se como objetivo geral garantir que os direitos violados fossem resgatados e as 
condições para o desenvolvimento das crianças e adolescentes fossem satisfatoriamente oferecidas, 
por meio do acompanhamento temporário das famílias durante o seu percurso na rede de proteção 
pelo período de até doze meses. Para esse fim, utilizou-se o método da Pesquisa-Ação proposta por 
Dionne. A pesquisa foi realizada no contexto do Centro de Referência para Violência Sexual da 1ª 
Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal - CEREVS, com a participação de cinco famílias 
em situação de violência sexual intrafamiliar. Os instrumentos utilizados na investigação foram: 
entrevistas semi-abertas e técnica projetiva de colagem. A pesquisa foi devidamente autorizada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas da Universidade de Brasília e pelo Juiz 
Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. As famílias foram contatadas 
depois de terem participado de estudo psicossocial no CEREVS, quando manifestaram livremente 



102 TESES DE DOUTORADO 2010

a intenção de participar da pesquisa e forneceram autorização consciente e esclarecida para esse 
fim. As informações foram analisadas por meio do método da hermenêutica de profundidade, 
conforme proposto por Thompson. Os resultados revelaram que as medidas protetivas têm 
natureza paradoxal, pois assumiram o significado de possibilidade de mudanças e de proteção em 
relação à interrupção da violência, porém não ocorreram sem gerar um alto custo emocional pelas 
novas situações, dores e constrangimentos que podem provocar. Revelaram também que medidas 
protetivas não podem se confundir com proteção integral, apesar de serem parte dela, sob o risco 
de se transformarem ações emergenciais e paliativas em ações básicas de proteção integral e de se 
manter um círculo vicioso de não efetivação de direitos que, por sua vez, demandarão sempre novas 
ações legais de proteção. Conclui-se que as medidas protetivas não podem ser compensatórias, mas 
devem oferecer as condições para a superação da vulnerabilidade, promovendo o empoderamento 
dos sujeitos e fortalecimento das habilidades pessoais e relacionais.
Palavras-chave: violência sexual, família, rede, proteção integral, infância e juventude.

PROTECTIVE MEASURES AND THE GUARANTEE OF 
RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF FAMILIES IN A 
SITUATION OF SEXUAL ABUSE WITHIN THE FAMILY

ABSTRACT. Sexual abuse is a complex phenomenon that is accompanied by the violation not only 
of the right to healthy sexual development, but also of many other rights resulting from the sexual 
abuse itself as well as from the context that is installed after its revelation. The protective measures 
listed in the Law 8069 - Statute of Children and Adolescents - are instruments that seek to rescue the 
rights violated and to ensure the necessary conditions for the healthy psychosocial development of 
the victimized children and adolescents. This research, based on the systemic paradigm, attempted 
to reconcile two objectives: research and action. The investigation process took as its object of study 
the comprehension and the meanings that the families attach to these protective measures and 
to the route they must follow in the network of protection and guarantee of rights. In the action 
process, the objective was to ensure that the rights violated were rescued and the conditions for 
the development of the victims were satisfactorily provided. The specific objective of action was to 
accompany the families during their journey in the protection network. To this end, we used the 
method of action-research proposed by Dionne. The survey was conducted in the context of the 
Reference Center for Sexual Abuse of the First Court of Childhood and Youth of the Federal District 
- CEREVS, with the participation of five families in situation of sexual abuse within the family. 
The instruments used in research were: semi-structured interviews and the projective technique 
of collage. The research was authorized by the Ethics Committee in Research in Humanities Field 
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of the University of Brasilia and by the Head Judge of the 1st Court of Childhood and Youth 
of the Federal District. The families were contacted after they had been part of a psychosocial 
study in CEREVS. They freely expressed their intent to participate in this study and provided 
informed consent for this purpose. The data were analyzed by the method of deep hermeneutic, 
as proposed by Thompson. The results revealed that the protective measures are paradoxal in 
nature. They were seen as a possibility of change and protection in relation to the cessation of the 
sexual abuse. However, they did not occur without generating a high emotional cost with the new 
situations, suffering and embarrassment they can inflict. The results also revealed that protective 
measures cannot be taken as integral protection, even though these measures are a part of it. This 
understanding turns emergency and remedial actions into basic and integral protection, which 
would maintain a vicious circle of non-realization of rights that will always require new legal actions 
for protection. It concluded that protective measures cannot be compensatory, but should provide 
the conditions for overcoming vulnerability by promoting the empowerment of the citizens and the 
strengthening of personal and relational skills.
Keywords: sexual abuse, family, network, integral protection, infancy and youth.

EROS NA PSICANÁLISE FREUDIANA: UM 
DESTINO CULTURANTE DA PULSÃO 2

Guimarães, Veridiana Canezin. (2010). Eros na psicanálise freudiana: um destino culturante 
da pulsão. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
RESUMO. A tese intitulada Eros na psicanálise freudiana: um destino culturante da pulsão 
pertence à linha de pesquisa Psicanálise, Subjetivação e Cultura, do Programa de Pós-graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. Tem como eixo a idéia de que Eros 
é um conceito construído na obra de Freud para nomear a sexualidade culturante, marcada 
por mediações psíquicas construídas na imprescindível relação do sujeito com a cultura. Para 
a consecução desse objetivo, discute a concepção da sexualidade mais primitiva e corporal, a 
sexualidade infantil, em suas dimensões autoerótica e perverso-polimorfa, enfatizando o caráter 

2  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Douutorado.
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inicial da sexualidade; reflete sobre as conseqüências psíquicas da adaptação do sujeito ao princípio 
da realidade; apreende as formulações acerca dos princípios constitutivos do aparelho psíquico – o 
princípio do prazer e o de realidade -, orientando-se pelos processos de inserção do sujeito nos 
modos de socialização, com ênfase no narcisismo e nos processos identificatórios. A partir dessas 
discussões, compreende o recalque como destino pulsional estruturante do psiquismo e como ele 
pode ser elucidado enquanto fator culturante das pulsões, articulado ao conceito de sublimação 
também como uma pulsão sexual culturante, circunscrita a um trabalho precisamente realizado 
por Eros, embora concomitantemente atravessado pelas vicissitudes da pulsão de morte. Por 
fim, trabalha a segunda teoria pulsional freudiana, baseada na dinâmica entre pulsões de vida e 
pulsões de morte, seu alcance e implicação para o entendimento das relações entre sujeito e cultura, 
sob a perspectiva de Eros. Conclui que Eros deve ser compreendido como a sexualidade que, 
invariavelmente, inclui o reconhecimento do outro no plano psíquico, de maneira a considerá-lo 
como um conceito que nomeia a trajetória da libido ou da sexualidade na cultura, nos objetos, 
situando-o como um destino culturante da pulsão. 
Palavras-chave: Freud, Eros, sexualidade, cultura, destinos pulsionais.

EROS ON FREUDIAN PSYCHOANALYSIS: THE 
DRIVE’S CULTURAL DESTINATION

 ABSTRACT. The thesis entitled “Eros on Freudian psychoanalysis: the drive’s cultural destination” 
belongs to the line of research of Psychoanalysis, Subjectivity and Culture, from the Graduate 
Program in Clinical Psychology and Culture, from the University of Brasilia. Its guiding idea is 
that Eros is a concept built on Freud’s work in order to name the culture’s impact on sexuality, 
marked by psychic mediations based on the vital subject’s relation to culture. To achieve its goal, the 
present work discusses the conception of primitive and body sexuality, the infantile sexuality, in its 
autoerotic and polymorphous-perverse dimensions, emphasizing the initial character of sexuality; 
it also reflects on the psychic consequences of adaptation to the principle of reality; and takes in 
account formulations about the underlying psychic apparatus principles - the pleasure and reality 
principles - guided by the socialization processes, with emphasis on narcissism and identification 
processes. From these discussions, it comprehends repression as a drive’s structuring destination of 
the psyche and also as a drive’s cultural factor, articulated to the concept of sublimation as well as a 
cultural sexual drive, circumscribed to a precisely Eros’ work, although concurrently traversed by 
the death drive vicissitudes. Finally, this thesis works on the second Freudian drive’s theory, based 
on the dynamic between life and death drives, their scope and implication for understanding the 
relationship between subject and culture, from Eros’ perspective. The conclusion is that Eros should 
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be understood as a sexuality which invariably includes the recognition of the other on the psychic 
dimension and as a concept that names the path of libido or sexuality in the culture and objects, 
placing it as a cultural drive’s destination.
Keywords: Freud, eros, sexuality, culture, drive’s destinations.

A EMERGENCIA DA NOVA PSICOTERAPIA NA ERA DE 
OURO ESTADUNIDENSE: UMA HISTÓRIA INSPIRADA 
NAS ARQUEOLOGIAS DE MICHAEL FOUCAULT

Nicaretta, Marcelo Morais (2010). A emergência da nova psicoterapia na era de ouro estadunidense: 
uma história inspirada nas arqueologias de Michael Foucault. Tese de Doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. O homem não inventou a psicoterapia, ele simplesmente a reconheceu. Desde os 
gregos, já era conhecido o fato de que o psiquismo humano seria capaz de alterar estados físicos 
e psicológicos. Surgiram então, inúmeras tentativas de se utilizar esta influência como forma de 
aliviar o sofrimento humano. Contudo, a questão das psicoterapias para a modernidade não se 
restringiu a estes esforços de constatação e uso desta potencialidade para fins específicos. Sua 
questão central era outra: seria possível controlar esta força que chamamos de psiquismo? Muitas 
respostas têm sido oferecidas para esta questão. Contudo, ainda não há nada conclusivo a este 
respeito. Embora a capacidade psicoterapêutica do homem seja amplamente reconhecida e utilizada 
para muitos fins seu funcionamento permanece uma incógnita. Mesmo assim, na atualidade, 
existe um amplo campo de atividades surgido após a Segunda Guerra Mundial nos E.U.A e que 
vende psicoterapia como um tipo de tratamento científico. O objetivo deste trabalho é descrever 
este campo, chamado aqui de Mercado das Psicoterapias, e mostrar também as condições de 
emergência. Considerando que as pesquisas experimentais trouxeram poucas contribuições para o 
entendimento sobre as psicoterapias, para realizarmos nossa tarefa optamos pela utilização de um 
método alternativo. Ao invés do uso do método experimental optou-se pelo método histórico. A 
razão desta escolha se deu em função do fato acima mencionado. Como não é possível compreender 
como funciona uma psicoterapia, é fundamental que se conheça a sua história. Deste modo, foi 
escolhido um método histórico especial para balizar esta tarefa, a arqueologia dos saberes, de 
Michel Foucault. Esta escolha trouxe uma estrutura e um modo de realização para esta história, 
voltados para a descrição dos acontecimentos discursivos, em torno dos seus enunciados. Definidos 
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os pontos de ancoramento do trabalho foi realizada uma grande pesquisa bibliográfica que permitiu 
a construção de uma biblioteca que serviu como base para análise dos discursos. Foram então 
reunidos cerca de 5000 títulos, entre livros e artigos científicos, relacionados de modo direto e 
indireto às psicoterapias. Considerando o fato de que o mercado das psicoterapias surgiu no E.U.A 
tanto a história quanto o material coletado focaram esta localidade. Com base deste material 
foram descritos os diferentes discursos encontrados acerca das práticas psicoterápicas relativos 
a dois períodos distintos: a era dos impérios (1875-1920) e a era dourada (1945-1970). Ao final, 
a história que o mercado das psicoterapias surgido na era dourada, foi uma conseqüência de um 
conjunto de fatores políticos, humanos, sociais e culturais, diretamente associados ao contexto 
criado com a Segunda Grande Guerra. Neste período os psicólogos passaram a trabalhar como 
psicoterapeutas ocupando um espaço no campo da saúde mental que antes era dos médicos. Com 
isso, a história mostrou que a psicoterapia moderna foi fundada através do estabelecimento do 
modelo de treinamento para psicólogos, criado pela APA em associação com as universidades 
americanas, chamado de “cientista-prático”. Este modelo era uma mistura do psicólogo-cientista 
com método psicanalista e se mostrou incapaz, ao longo de tempo, de preparar os psicólogos para 
trabalharem como psicoterapeutas. O estudo mostrou também que esta fusão criou conflitos entre 
as diferentes profissões ligas as psicoterapias (a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria) modificando 
completamente as relações entre elas, e delas com o mercado. Nascia assim, uma nova psicoterapia 
na era de ouro americana.
Palavras-chave: psicologia clínica, psiquiatria, psicanálise, historia da psicoterapia, Foucault, 
Estados Unidos, APA

THE EMERGENCE OF THE NEW PSYCOTHERAPY IN 
THE AMERICAN GOLDEN ERA: A HISTORY INPIRED 
BY MICHAEL FOUCAULT ARQUEOLOGY

ABSTRACT. Psychotherapy wasn’t invented by the man, he simply accepted it. Since the Greeks, 
it was already known that human psych would be able to operate changes in physique and 
psychological states. Then, came numerous attempts to use this influence as a way to alleviate 
human suffering. However, the psychotherapy issues for modernity did not restrict to these efforts 
and the use of its potentiality to a specific end. Its point was different: would be possible to control 
this force that we call psyche? Despite many answers have been offered to this question, there is 
still no conclusion about this. Although the psychotherapy capacity of man is widely recognized 
and used for many purpose it works remains unknown. The answers provide so far were not 
sufficient. Nowadays, though, there is a wide range of activities that sell psychotherapy as a kind 
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of scientific treatment. This field, in turn, came after World War II in the United States of America 
during a period that became known as the Golden Age of America. The purpose of this paper 
is to describe this field, here called Psychotherapy’s Market, showing its emergency conditions. 
Whereas the experimental studies have brought few contributions to the understanding for the 
psychotherapies, to accomplish our task, we’ve chosen to use an alternative method. Instead of using 
the experimental method, was chosen the historical one. The reason for this choice was due to the 
fact mentioned above. As it is not possible to understand how psychotherapy works it is essential 
to know its history. Thus, was chosen a historical method to mark this special task, the Archeology 
of Knowledge, by Michel Foucault. This choice has brought structure and mode of implementation 
for this paper, focused on the description in the discourse around their statements. Laid the 
foundations of work, a large literature review was performed which allowed the construction of 
a library that have served as the basic for the analysis of discourse. Were then gathered around 
5000 titles of books and scientific articles, related to both direct and indirect psychotherapy. Due 
to the fact that psychotherapy have appeared in the U.S., both history and material focused on this 
location. From this material were described the different discourses found about the psychotherapy 
practice for two distinct periods: the era of Empires (1875 – 1920) and the Golden Age (1945 – 
1970). At the end, history has shown that the market for psychotherapy emerged in the golden 
age, was the consequence of a set of political, human, social and cultural factors directly related 
to the context created after the Second World War. In this period the psychologists began to work 
as psychotherapy occupying a space in the mental health field that was once the doctors’. In this 
way, history has shown that modern psychotherapy was founded through the establishment of the 
training model for psychologists, created by the APA in association with American universities, 
so-called “Scientist-practical”. This model was a mixture of psychologist scientists with medical 
psychoanalyst proving unable, over time, to prepare psychologists to work as psychotherapists. The 
study also showed that this fusion gave rise to conflicts between the different professions related 
to psychotherapy (psychoanalysis, psychology and psychiatry) and has completely changed the 
relationships between them and with the market. Thus was born a new era of psychotherapy in 
American golden age. 
Keywords: clinical psychology, psychiatry, psychoanalysis, history of psychotherapy, Foucault, 
United States of America, APA. 
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AS (DES)RAZÕES DA IRRACIONALIDADE: UMA ANÁLISE 
CONCEITUAL DO AUTO-ENGANO, DA CONSCIÊNCIA INCONSCIENTE 
E DE OUTROS PARADOXOS DO DISCURSO PSICANALÍTICO

Palma, Jorge Luiz Pennafort (2010). As (des)Razões da Irracionalidade: Uma Análise Conceitual do 
Auto-Engano, da Consciência Inconsciente e de outros Paradoxos do Discurso Psicanalítico. Tese de 
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. Nesse estudo, são analisados alguns argumentos a favor da construção do inconsciente 
psicanalítico como Segunda Mente. Por Segunda Mente, refiro-me a um sistema racional que 
influencia o sistema da consciência do mesmo modo em que uma pessoa influencia as ações 
de outra. A fim de explicar essa hipótese exótica, as idéias de Davidson sobre os fenômenos 
irracionais e sobre como explicá-los são apresentadas em detalhe. Uma vez que, na abordagem de 
Davidson, a irracionalidade ordinária e a irracionalidade psicanalítica são assimiladas, algumas 
formas típicas da irracionalidade ordinária, especialmente o auto-engano, são consideradas. 
Após esses esclarecimentos preliminares, a bem-conhecida crítica de Sartre à psicanálise é 
apresentada sob a forma de um argumento contra um modo peculiar de conceber a psicanálise, 
ou seja, como uma teoria que supões várias centrais subsistêmicas dotadas de racionalidade. 
Essa crítica será complementada pelas idéias de Wittgenstein acerca dos critérios de atribuição 
de predicados psicológicos a fim de formar um argumento completo contra a noção de que o 
inconsciente psicanalítico é uma Segunda Mente. Depois de descartada essa noção problemática, 
proponho uma alternativa inspirada pela segunda filosofia de Wittgenstein. De maneira pouco 
ortodoxa, argumento que uma concepção particular de substrato mental é presumida pela solução 
apresentada por Wittgenstein ao paradoxo da interpretação. Para reforçar essa tese, o conceito 
de background elaborado por Searle e o conceito de tropismos mentais elaborado por Johnston 
são associados às observações wittgensteinianas sobre a obediência cega. Finalmente, tendo em 
mãos uma noção adequada de atividades mentais não-racionais, dedico as últimas seções a avaliar 
a viabilidade das aplicações dessa noção aos fenômenos psicanalíticos. Será mostrado que os 
mecanismos de repressão e de saciação de anseio podem ser construídos em termos de atividades 
não-racionais e subconscientes. As idéias de Freud sobre a pulsão sexual também serão avaliadas 
sob essa mesma perspectiva. 
Palavras-Chave: psicanálise; inconsciente; subconsciente; razão; ação; irracionalidade; paradoxo; 
auto-engano; segunda mente; teoria subsistêmica; falácia homuncular; critérios; tropismo mental; 
background; Freud; Wittgenstein; Davidson; Sartre.
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(UN)REASONS OF IRRATIONALITY: A CONCEPTUAL ANALYSIS 
OF SELF-DECEPTION, UNCONSCIOUS CONSCIOUSNESS, AND 
OTHER PARADOXES OF THE PSYCHOANALYTIC DISCOURSE

ABSTRACT. In this study, some arguments for constructing psychoanalytic unconscious as a 
Second Mind are analyzed. By Second Mind, I mean a rational system which influences the system 
of consciousness in the same way a person influences the actions of another person. In order to 
explain this strange hypothesis, Davidson’s ideas about irrational phenomena, and how to explain 
them, will be presented in some detail. As long as psychoanalytic irrationality and ordinary 
irrationality are conflated in Davidson’s account, some typical forms of ordinary irrationality, 
especially self-deception, are brought in consideration. After these preliminary clarifications, the 
well-known Sartre’s criticism is considered as an argument against a particular way of conceiving 
psychoanalysis, namely, as a theory which presumes several sub-systemic centers of rationality. This 
criticism will be supplemented by Wittgenstein’s ideas about criteria for attributing psychological 
predicates in order to build a complete case against psychoanalytic unconscious as a Second Mind. 
After discharging this problematic notion, I propose an alternative inspired by Wittgenstein’s late 
philosophy. In an unorthodox move, I argue that a peculiar conception of mental substratum is 
supposed by the way in which Wittgenstein surmounts the paradox of interpretation. To reinforce 
this claim, Searle’s concept of background and Johnston’s concept of mental tropism are connected 
with Wittgensteinian observations about blind obedience. Finally, with a convenient notion of 
non-rational mental activities, the last sections are dedicated to assess the viability of applying this 
notion to psychoanalytic phenomena. It will be shown that the mechanisms of repression and wish-
fulfillment could be built as non-rational subconscious activities. Also, some Freudian ideas about 
sexual instinct are developed along the same lines. 
Keywords: psychoanalysis; unconscious; sub consciousness; reason; action; irrationality; paradox; 
self-deception; second mind; sub-systemic theory; homunculus fallacy; criteria; mental tropism; 
background; Freud; Wittgenstein; Davidson; Sartre.
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DANDISMO E CUIDADO DE SI: ENSAIOS DE 
SUBJETIVAÇÃO EM BALZAC 3

Castro, Fausto Calaça Galvão de. (2010). Dandismo e cuidado de si: ensaios de subjetivação 
em Balzac.Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
Co-orientador: Olivier Bara
RESUMO. Esta tese analisa o universo do “dandismo” em La Comédie humaine de Honoré de 
Balzac, tendo como instrumental teórico a noção de “cuidado de si” segundo Michel Foucault. O 
trabalho se inscreve no debate sobre os processos de subjetivação por meio de estudos literários 
privilegiando o ponto de vista da leitura sociocrítica. Partimos do pressuposto de que nossa 
subjetividade é criada pelo texto literário e, essencialmente, pelo ato da leitura. Em Balzac, tanto 
identificamos os indícios de “ensaios de subjetivação”, assim como, a partir de uma abordagem 
foucaultiana, ensaiamos na obra balzaquiana uma leitura enviesada que suscita a noção de 
subjetivação. O procedimento envolve a análise das cenas dos dândis balzaquianos que, por sua vez, 
são plenas de dramatização do cuidado que o sujeito exerce de si sobre si e de suas reflexões sobre 
suas significações políticas e psicológicas. Estudando o dandismo como um processo dinâmico 
de construção do sujeito em sociedade, sustentamos a tese de que o dandismo balzaquiano é uma 
representação romanesca de um dos momentos do “cuidado de si” na história da cultura ocidental. 
O dandismo balzaquiano é uma forma de vida que se constitui no universo de La Comédie humaine 
e que assinala o processo de transformação da sociedade e dos indivíduos. Ao final deste trabalho, 
reconhecemos o dândi como uma dramatização de um herói moderno movido pela ilusão de que é 
possível construir para si-mesmo uma forma desejada de vida.
Palavras-chave: dandismo, “cuidado de si”, literatura francesa, Balzac, subjetivação, Foucault

DANDYISM AND THE CARE OF THE SELF: SUBJECTIVATION ESSAYS IN BALZAC.

ABSTRACT. This dissertation analyses the universe of dandyism in La Comédie humaine, 
by Honoré de Balzac, with the instrumental theoretical notion of “the care of the self ” 

3 A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, Acordo Doutoral Franco-Brasileiro, sob a forma de 
Bolsa de Estágio Doutoral no Exterior realizado na Universidade Lumière Lyon 2, França. 
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according to Michel Foucault. This work is part of the debate on the subjective processes 
in the literary studies and it emphasizes the point of view of social-critical reading. 
The starting point of our thought is that our subjectivity is created by the literary text 
and, essentially, by the act of reading. In Balzac we either identify the evidences of 
“subjectivation essays” or, based on a Foucauldian approach, we try to perform a reading of 
Balzac’s work that creates the notion of subjectivation. This procedure involves the analysis 
of scenes from the dandies, which ones dramatize the subject self-care and his reflections 
on his political and psychological meanings. We assume that the dandyism in Balzac’s work 
is a romantic representation of “the care of the self ” moment, in the history of Western 
culture, by the study of dandyism as a dynamic process of constructing the subject in 
society. Dandyism is a way of life that constitutes the universe of La Comédie humaine and 
it shows the change process of individuals and of the society. At the end of this study, we 
recognize the dandy as a dramatization of a modern hero who lives thinking that is possible 
to make for himself a desired form of life.
Keywords: dandyism, “the care of the self ”, French literature, Balzac, subjectivation, Foucault

O GOZO DO CORPO: ARTICULAÇÕES ENTRE 
PSICOSE E FEMINILIDADE

Ferreira, Renata Wirthmann Gonçalves. (2010). O gozo do corpo: articulações entre psicose e 
feminilidade. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo propor elementos para uma clínica das psicoses 
a partir das articulações entre psicose e feminilidade nas obras de Freud e Lacan. No percurso da 
tese a questão do corpo e suas conseqüências vão se tornando essenciais como fatores determinantes 
na estruturação tanto do sujeito neurótico quanto psicótico ou perverso. A diferença fundamental 
está na resposta do sujeito frente às exigências da castração. Existem tem possibilidades de resposta, 
a foraclusão, o recalque e o desmentido. Enquanto a castração inaugura o corpo do sujeito enquanto 
tal, feminino ou masculino, será a castração ou a foraclusão ou o desmentido que constituirá o 
corpo como objeto ou não frente ao Outro Gozo.
Palavras-chave: psicose, feminilidade, corpo, gozo.
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THE PLEASURE OF THE BODY: ARTICULATIONS 
BETWEEN PSYCHOSIS AND FEMININITY

ABSTRACT. The present work presents as propose some elements for a clinic of psychosis from 
the consideration between psychosis and femininity in the works of Freud and Lacan. In the course 
of this thesis the body issue and its consequences are becoming essential as determining factors 
in shaping the subject as psychotic, as well as neurotic or perverse. The primary difference is the 
response of the subject to the demands of castration. There are three possible answers for the 
castration: the foreclosure, the repression and the denial. While castration inaugurates the subject’s 
body as such, male or female, it is the castration or foreclosure or denial that will constitute the body 
as object or not towards enjoyment of the Other.
Keywords: psychosis; femininity; body; enjoyment.

MATRIZ DO SONHAR SOCIAL: UM DISPOSITIVO DE 
INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA

Gui, Roque Tadeu. (2010). Matriz do Sonhar Social: Um Dispositivo de Intervenção em Psicologia 
Clínica. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Vera Lúcia Decnop Coelho
RESUMO. Sonhos podem ser entendidos em termos de conteúdos e significados sociais. Esta é a 
hipótese básica da metodologia de trabalho com sonhos desenvolvida por teóricos do Instituto de 
Relações Humanas Tavistock, no Reino Unido. Este estudo procurou identificar potencialidades 
da “Matriz do Sonhar Social”, dispositivo criado com a finalidade de captar o significado social 
dos sonhos, para uso em intervenção clínica e psicossocial. A metodologia foi aplicada a dois 
grupos de pessoas situadas em contextos sociais diferenciados: o primeiro, constituído por 14 
profissionais de gestão de pessoas de uma instituição financeira nacional, homens e mulheres, com 
média de 45 anos, situados em ambiente organizacional fortemente estruturado e que lidam com 
os consequentes desafios à expressão de uma subjetividade criativa; o segundo, composto por seis 
jovens, homens e mulheres, na faixa dos 24 anos, formandos ou recém-formado em psicologia. 
Experimentaram-se os procedimentos de aplicação do dispositivo, identificando-se as conveniências 
e dificuldades. Analisou-se, também, a adequação do dispositivo para o favorecimento da 
conscientização de aspectos sociais relativos às circunstâncias dos sujeitos da pesquisa. Além de 
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constatar-se a viabilidade metodológica do dispositivo, verificou-se, conforme esperado, que as 
circunstâncias peculiares de cada grupo marcaram as associações e reflexões dos participantes. 
O estudo produziu evidências sobre a utilidade da matriz do sonhar social como dispositivo de 
intervenção clínica e psicossocial, e foi concluído com a formulação de mais uma hipótese de 
trabalho para a matriz do sonhar social: a prática do sonhar social favorece o desenvolvimento da 
capacidade negativa, tal como definida por Bion, e assume um caráter sinérgico nas intervenções 
clínicas psicoterapêuticas e psicossociais. A “capacidade negativa”, frequentemente evocada por Bion 
como característica da atuação efetiva do analista e que se expressa na capacidade de contenção, 
sem memória e sem desejo, evitando-se explicações imediatas e generalistas, ganha cada vez mais 
o estatuto de qualidade da saúde psíquica que não seja apenas nomalizadora: tolerar a dúvida, a 
frustração, a incerteza, nos assuntos ordinários da vida, assim como em relação à própria existência.
Palavras-chave: sonho, matriz do sonhar social, compartilhamento de sonhos, intervenção 
psicológica, capacidade negativa. 

SOCIAL DREAMING MATRIX: AN INTERVENTION 
RESOURCE IN CLINICAL PSYCHOLOGY

ABSTRACT. Dreams can be understood in terms of content and social meanings, this is the 
working hypothesis underlying the methodology of dreaming work, developed by theorists of 
the Tavistock Institute of Human Relations, UK. This study sought to identify potentialities of 
the “Social Dreaming Matrix,” device created in order to understand the social significance of 
dreaming, for use in psychology and psychosocial clinic. The methodology was applied to two 
groups of people from different social contexts: the first consisting of 14 management professionals 
of a national financial institution, men and women, averaging 45 years, dealing with a highly 
structured organizational environment and the consequent challenges to the expression of 
creative subjectivity. The second group consisted of six young men and women averaging 24 years, 
graduating students or recent graduated in psychology. The procedures for applying the device were 
tested and the conveniences and difficulties were identified; it was also analyzed the adequacy of 
the device for fostering awareness of social issues relating to the circumstances of the researched 
people. In addition to assure the methodological viability of the device, was found - as expected - 
that the peculiar circumstances of each group were revealed in the associations and reflections of 
the participants. The study produced evidences on the usefulness of the social dreaming matrix 
as a device to the more working hypothesis for the social dreaming matrix: The practice of social 
dreaming favors the development of negative capability, as defined by Bion, and takes on a synergy 
in clinical psychotherapy and psychosocial interventions. The “negative capability”, often quoted by 
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Bion as characteristic of the effectiveness of the analyst role and which expresses itself in the ability 
of containment without memory and without desire avoiding immediate and general explanations, 
is increasingly gaining the status of quality of mental health that is not only normalizing: tolerate 
the doubt, the frustration, uncertainty, in the ordinary affairs of life as well as in relation to existence 
itself.
Keywords: dreaming, social dreaming matrix, dreaming sharing, psychological intervention, 
negative capability.
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FILHOS DO BRASIL: DA (DES)PROTEÇÃO AO ATO INFRACIONAL
Jacobina, Olga Maria Pimentel (2011). Filhos do Brasil: da (des)proteção ao ato infracional. Tese de 
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. O presente texto trata de uma pesquisa qualitativa sobre a aplicação de medida 
socioeducativa para adolescentes que já tinham a medida protetiva aplicada. O referencial teórico 
que subsidiou o trabalho foi o Pensamento Sistêmico e os Direitos Humanos relacionados à 
Doutrina da Proteção Integral à criança e ao adolescente. O objetivo geral foi descrever a trajetória 
percorrida pelo adolescente, desde a aplicação da medida protetiva até a socioeducativa, e as 
implicações das decisões tomadas nesta trajetória. Três adolescentes e suas famílias participaram 
da pesquisa: primeiro grau incompleto, baixa renda familiar, infrações como tráfico de drogas 
e furto. Os instrumentos utilizados para coleta das informações foram: análise documental de 
prontuários e processos dos três adolescentes, entrevista semi-estruturada individual e familiar, 
além da confecção do genograma. A hermenêutica de profundidade foi utilizada para análise das 
informações que foram organizadas nos seguintes núcleos: 1. Adolescente – De que adolescente 
estamos falando?; 2. Família – Filhos do Mundo; e 3. Instituições – Instituições parciais. De modo 
geral, os resultados apontam para uma sistemática desarticulação do Sistema de Garantias de 
Direitos que atende o adolescente que recebeu ambas as medidas, trazendo graves implicações para 
a situação de violação de direitos vivenciada, bem como para superação do contexto que o levou 
à prática do ato infracional. Foi possível ainda identificar que as medidas protetivas recebem uma 
fiscalização episódica e isolada, levando o adolescente à maior vulnerabilidade; e que as medidas 
socioeducativas tem um caráter mais regulatório do que socioeducativo. As considerações finais 
foram organizadas nos tópicos: 1. Por que não um Sistema Nacional Protetivo? e 2. Filhos do 
mundo ou Filhos do Brasil? Este capítulo sintetiza a grave vulnerabilidade de nossas crianças e 
adolescentes e sinaliza para a necessidade de regulamentação mais precisa para a execução das 
medidas protetivas. 
Palavras-chave: adolescente; família; medida protetiva; medida socioeducativa. 

CHILDREN OF BRAZIL: FROM (UN)PROTECTION TO THE INFRACTION
ABSTRACT. This paper discusses a qualitative research about the application of a social-
educational procedure for adolescents who already had a protective procedure applied. The 
theoretical basis that supported the work was the Systems Thinking and Human Rights relating 
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to the Doctrine of Integral Protection of children and adolescents. The general objective was to 
describe the trajectory of adolescents from the implementation of the protective procedure to the 
implementation of the social-educational procedure and the implications of the decisions made 
during this trajectory. Three teenagers and their families participated in this research: incomplete 
basic education, low family income, offenses like drug trafficking and theft. The instruments 
used for collecting data were: document analysis of medical records and court records of the 
three teenagers, semi-structured interviews with the individual and the family, as well as the 
construction of the genogram. The hermeneutics of depth were used to analyze the information 
that was organized in the following sections: 1. Teenager–What adolescents are we talking about? 2. 
Family–Children of the World and 3. Institutions-Partial Institutions. In general, results point to a 
systematic dismantling of the System of Rights Guarantees that attends the teenager who received 
both procedures, causing serious implications for the situation of violations of rights experienced 
as well as to overcome the context that led to the practice of the infraction. It was possible to 
identify that the protective procedures receive an episodic and isolated supervision, leading 
the adolescent to major vulnerability; and the social-educational procedures are more 
controlling than educational. The final conclusions were organized in the following topics: 1. 
Why not a National Protective System? and 2. Children of the world or Children of Brazil? This 
chapter summarizes the acute vulnerability of children and teenagers and signals the need for more 
detailed rules for the implementation of protective procedures.
Keywords: adolescent; family; protective procedure; social-educational procedure. 

ATUALIDADE DOS ESTADOS-LIMITE: TRAUMA 
E TRABALHO DO NEGATIVO4

Carvalho, Márcia Teresa Portela de. (2011). Atualidade dos estados-limite: trauma e trabalho 
do negativo. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. Nosso tema de estudo são os denominados pela literatura psicanalítica atual de 
casos-limite, estados-limite ou borderline. Esta literatura aponta para o fato de esses pacientes se 

4  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Doutorado.
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recusarem a seguir as regras clássicas propostas pelo analista, convidando-os a reinventar a escuta. 
A atualidade dos casos-limite tem exigido um diálogo entre teorias psicanalíticas tradicionalmente 
diferenciadas e separadas: a teoria pulsional e a das relações de objeto. Nesses casos observa-se que 
a perversão como o negativo da neurose cede passagem para as questões que envolvem as loucuras 
privadas de analisandos e analistas. O foco na sexualidade infantil se amplia em prol das questões 
relacionadas à fragilidade do Eu e às questões do trauma relacionado ao desamparo. A fragilidade 
do Eu tem interferido diretamente na constituição do senso de realidade. Importante se faz saber 
como funciona e se organiza o arcaico em prol da constituição e sustentação do aparato psíquico, 
o que traz à cena a importância do objeto primário para além das questões edípicas. Objetiva-se 
compreender os casos-limite a partir da metapsicologia freudiana. Circunscrevendo a questão dos 
casos-limite foi priorizado como eixo organizador do trabalho dois construtos teóricos: o trauma 
e o trabalho do negativo. Partimos do pressuposto de que mudanças estruturais acontecidas nestes 
últimos quarenta anos, naquilo que se refere à vida político-econômico-social de nossa sociedade, 
atuam de modo traumático sobre a constituição subjetiva dos sujeitos, incidindo diretamente 
sobre o que foi um dia recalcado e cindido, exigindo (re)nascimento psíquico; e que o trabalho do 
negativo diz do trabalho dos mecanismos de defesa e das pulsões primárias, especialmente a pulsão 
de morte, discutida em termos da função desobjetalizante e do narcisismo negativo. Concluímos 
que para além do princípio de prazer, o trauma é considerado constitutivo do psiquismo e 
tanto está relacionado a acontecimentos externos quanto a um excesso de excitação pulsional 
acumulada, desligada e impossibilitada de trânsito psíquico. A falha no trabalho do negativo diz 
da impossibilidade da perda do objeto primário, causando uma dependência excessiva deste, que 
não pode ser perdido nem reencontrado. Como consequência há, em diferentes escalas, a ação do 
masoquismo e da função desobjetalizante sobre o psiquismo e sobre os objetos internos e externos, 
além de um prejuízo no desenvolvimento da função de simbolização. Se o objeto não pode ser 
perdido, a função autoerótica também se estabelece mal e o objeto primário fica como que entalado: 
a criança nem está dele acompanhada nem pode largá-lo. Este trabalho é realizado por meio de 
pesquisa bibliográfico-analítica dos textos de Freud, de trabalhos publicados em livros de autores 
psicanalíticos, além de artigos publicados nas revistas indexadas no campo da Psicanálise. É feito 
uso também de publicações de autores da Sociologia para a descrição na atualidade cultural.
Palavras-chave: estados limite, casos limite, borderline, trauma, trabalho do negativo.
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CURRENT PERSPECTIVES ON BORDERLINE STATES: 
TRAUMA AND WORK OF THE NEGATIVE

ABSTRACT. This paper discusses what current psychoanalytic literature calls borderline 
(in Portuguese, caso-limite or estado-limite). Literature shows that patients with borderline 
disorder refuse to follow the classic rules proposed by their analysts, making them reinvent the 
psychoanalytical interviews. Current borderline cases have demanded a correlative work with 
two traditionally different, separate psychoanalytical theories: Freud’s drive theory and the object 
relations theory. In both cases, it is observed that perversion as a negative of neurosis results in 
issues involving the patients and their analysts’ private madness. The focus on child sexuality has 
increased on behalf of fragility-related issues of the Self and abandonment trauma-related issues. 
The fragility of the Self has directly interfered in the establishment of the sense of reality. It is 
important to know how the archaic works and is organized on behalf of the establishment and 
preservation of the psychic apparatus, thus unfolding the importance of the primary object beyond 
the Oedipus issues. This paper aims at the understanding of borderline cases from the perspective 
of the Freudian metapsychology, focusing on the trauma and the work of the negative, as called by 
André Green. It is assumed, in this paper, that the structural changes of our society’s social, political 
and economic life in the last forth years have had a traumatic effect on the subjects’ subjective 
constitution, affecting directly what was once repressed and cut, causing a psychic (re)birth. It is 
also assumed here that the work of the negative says of the work of the defense mechanisms and 
the primary drives, especially the death drive, in terms of the non objectification and the negative 
narcissism. As a conclusion, beyond the pleasure principle, trauma is considered part of the psyche, 
and it is related to both external events and the excess of accumulated, turned-off drive excitement, 
unable of psychic transfer. The flaw in the work of the negative in borderline cases is about the 
impossibility of the loss of the primary object, causing an excessive dependence that cannot be lost 
nor found again. As a consequence, there is a process, in different scales, of non objectification of 
the psyche and of both internal and external objects. The development of the symbolization is also 
negatively affected. If the object cannot be lost, the development of the self-erotic function is also 
negatively affected; the primary object gets stuck: the child is not accompanied by it, but also cannot 
release it. This study was carried out with a bibliographical-analytical research of Freud’s texts, 
with works published in psychoanalytic books, and articles published in Psychoanalysis magazines. 
Descriptions of the current cultural scenario included in this paper were made based on articles by 
Sociology-related authors.
Keywords: borderline (“estados limite/casos limite”), trauma, work of the negative.
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VIDA DE MULHER: GÊNERO, POBREZA, 
SAÚDE MENTAL E RESILIÊNCIA

Couto-Oliveira, Verusca (2007). Vida de mulher: gênero, pobreza, saúde mental e resiliência. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. Este trabalho consistiu em um estudo exploratório das interações entre gênero, pobreza, 
saúde mental e resiliência. Os objetivos específicos foram: 1) conhecer dimensões das experiências 
de vida de mulheres pobres, a partir de seu ponto-de-vista; 2) identificar fatores de risco para o 
adoecimento mental; 3) identificar fatores de proteção; e 4) identificar estratégias de enfrentamento 
indicadoras de resiliência, ou seja, relacionadas à manutenção da saúde psíquica em contextos 
adversos. Participaram deste estudo de caso múltiplo 5 mulheres pobres residentes em uma das 
comunidades mais carentes do Distrito Federal. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista 
semi-estruturada. As entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo. 
Categorias e temas serviram de base para as reflexões geradas. O cotidiano de mulheres pobres 
é permeado por dificuldades que afetam todas as áreas de sua vida. A pobreza, a sobrecarga de 
trabalho e a violência foram identificadas como os principais fatores de risco para a saúde física e 
mental das 5 mulheres pobres entrevistadas neste estudo. Neste contexto identificamos a presença 
de alguns sintomas depressivos e de ansiedade, tais como choro constante, angústia e medo, 
relacionados aos fatores de risco. Dentre os fatores de proteção destacaram-se as redes de apoio 
dentro da família e no meio social, a espiritualidade e a atitude positiva diante da vida. As estratégias 
de enfrentamento utilizadas pelas mulheres são desdobramentos destes fatores de proteção. Assim, 
a construção e o acesso de redes sociais de apoio, a busca da espiritualidade e uma atitude positiva 
diante das adversidades constituíram importantes estratégias de enfrentamento. A interação entre 
estes fatores de risco, fatores de proteção e estratégias de enfrentamento criou as condições para 
a superação dos eventos adversos e o restabelecimento do desenvolvimento saudável. Todas as 
participantes apresentaram resiliência diante de crises sofridas. Entendemos que a capacidade de 
superação de eventos adversos e de manutenção da saúde mental são elementos fundamentais para 
a sobrevivência da família e para a construção da cidadania de mulheres pobres. A compreensão 
da interação entre gênero, pobreza, saúde mental e resiliência fornece informações e recursos para 
o desenvolvimento de intervenções clínicas e de políticas públicas que visem o atendimento das 
necessidades em saúde mental de mulheres pobres.
Palavras-chave: mulheres, gênero, pobreza, saúde mental, resiliência.
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A WOMAN’S LIFE: GENDER, POVERTY, 
MENTAL HEALTH AND RESILIENCE

ABSTRACT. This was an exploratory research on the interactions between gender, poverty, mental 
health and resilience. The objectives of the study were: 1) to learn about dimensions of the life 
experiences of impoverished women from their perspective and voice; 2) to identify risk factors 
that threatens these women’s mental health; 3) to identify protective factors in their lives; and 4) 
to identify coping strategies that can be related to the presence of resilience and the maintenance 
of mental health in adverse contexts. Five women from one of the most impoverished areas of the 
Federal District participated in this multiple case study. Semi-structured interviews were used as 
the data collection strategy. The interviews were taped, transcribed and analyzed using content 
analysis. Categories and themes provided the basis for the elaboration of the considerations that 
followed. Many types of difficulties permeate the lives of impoverish women. Poverty, work-
overload and violence are the most important risk factors present in the environment that threaten 
the physical and mental health of the 5 women interviewed. We detected the presence of depressive 
symptoms and anxiety, such as constant crying, anguish and fear, related to these risk factors. 
Family and environment social networks, spirituality and a positive attitude towards life were the 
most important protective factors revealed by the women’s narratives. These factors served as the 
basis for the coping strategies developed by the women. Therefore, the construction of and the 
access to social networks, the search for spiritual support and the maintenance of a positive attitude 
toward adversities constituted the main coping strategies used. The interaction between risk factors, 
protective factors and coping strategies created the conditions needed to overcome adversity and to 
reestablish a healthy developmental process. All of the participants showed to be resilient in face of 
crises. We understand that the ability to overcome adverse life events and to maintain mental health 
are essential elements for the survival of the family and for the construction of the citizenship of 
impoverished women. The understanding of the interaction between gender, poverty, mental health 
and resilience provide us with information and resources to develop clinical interventions as well 
as public policies geared toward dealing with the challenges of impoverished women’s mental health.
Keywords: women, gender, poverty, mental health, resilience.
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FAMÍLIA E COMPORTAMENTO SUICIDA: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO DE DINÂMICAS FAMILIARES

Nunes, Marcela Favarini (2007). Família e comportamento suicida: um estudo exploratório de 
dinâmicas familiares. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
Resumo. Os comportamentos suicidas representam um grave problema de saúde pública. O 
suicídio encontra-se entre as três maiores causas de morte no mundo na população compreendida 
entre 15 e 44 anos. A tentativa de suicídio pode ser considerada como um sintoma, ou seja, 
uma comunicação de que tanto o indivíduo quanto sua família estão em sofrimento. Torna-se 
fundamental, portanto, a participação da mesma no processo terapêutico. O presente trabalho teve 
como objetivos compreender o funcionamento de duas famílias em que um de seus membros tentou 
suicídio e identificar dinâmicas familiares que poderiam estar associados ao risco. As informações 
foram adquiridas por meio de sessões de terapia familiar. A metodologia utilizada foi o estudo de 
caso, tendo como base as proposições teóricas da terapia familiar sistêmica. Na primeira família 
apresentada, uma mulher tentou suicídio. Na segunda, a tentativa de suicídio foi realizada por um 
homem. Em ambos os casos, tratava-se de adultos jovens. Nas duas famílias foi possível observar 
a existência de dinâmicas familiares disfuncionais, como isolamento social e familiar, dificuldades 
de comunicação, fronteiras emaranhadas e triangulação. Eventos adversos, vivenciados ao longo 
da história de cada família, também foram encontrados, como divórcios, casos de dependência 
química, de doença mental e, sobretudo o contexto de nascimento conturbado dos dois jovens 
que tentaram suicídio. Constatou-se ainda dificuldade em lidar com transições entre fases do ciclo 
vital e com a ética relacional em ambas as famílias. Além dessas características, foram identificados 
elementos considerados na literatura como fatores de risco de suicídio, como fácil acesso aos 
métodos de suicídio e impulsividade. A relação entre gênero e suicídio foi também discutida. A 
compreensão de características de de famílias com casos de tentativas de suicídio é fundamental 
para que os profissionais de saúde possam reconhecer e atuar de forma preventiva em situações 
risco.
Palavras-chave: família, tentativa de suicídio, gênero, fatores de risco.



128 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2007

FAMILY AND SUICIDAL BEHAVIOR: AN EXPLORATORY 
STUDY OF FAMILY DYNAMICS

ABSTRACT. Suicidal behaviors represent a serious problem in public health. Suicide ranks among 
the three larger death causes in the world in the population between 15 and 44 years of age. The 
suicide attempt can be considered as a symptom, in other words, a communication that both the 
person and the family are suffering. It becomes fundamental, therefore, the participation of the 
family in the therapeutic process. The present study goals were to understand the functioning of two 
families in which one of the members attempted suicide and to identify family dynamics that can be 
related to the risk. The information was acquired during family therapy sessions. The methodology 
used was the case study, based in the systemic family therapy theoretic propositions. In the first 
presented family, a woman tried to commit suicide. In the second, the suicide was attempted by a 
man. In both cases, the attempters were young adults. In both families, it was possible to observe the 
existence of dysfunctional family dynamics, such as isolation from society and family, troubles in 
communication, enmeshment, boundary issues and triangulation. Adverse life events, experienced 
throughout the history of each family were also found, such as divorces, cases of drug addiction, 
mental health problems, and above all, the two attempters troubled birth context. Family difficulties 
in dealing with transitions between phases of the life cycle and with relational ethics were present. 
Besides those characteristics, elements considered by the literature as indicators of suicide risk 
were also detected, such as easy access to suicide methods and impulsivity. The relation between 
gender and suicide was also discussed. The understanding of the characteristics of families with a 
case of attempted suicide is fundamental to allow health care professionals to recognize and act in a 
preventive way when facing risk situations.
Keywords: family, suicide attempt, gender, risk factors.

SAÚDE MENTAL E ESTRUTURA FAMILIAR: O 
LUGAR DO SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE

Jansen, Maria del Carmen Cárdenas (2007). Saúde mental e estrutura familiar: o lugar do sofrimento 
psíquico grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
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RESUMO. O presente estudo objetiva investigar a organização estrutural de um sistema familiar 
com um ou mais membros em sofrimento psíquico grave, de forma a conhecer este sofrimento e sua 
função sistêmica. Para tal, fundamentamo-nos na teoria familiar sistêmica estrutural e executamos 
uma pesquisa qualitativa de estudo de caso junto à uma família assistida por unidade de atenção 
à saúde mental do Distrito Federal. Após levantamento de dados em prontuário e contato inicial 
com a família, foram realizadas entrevistas para levantamento de dados da linha da vida familiar, 
genograma e de entrevista semi-estruturada voltadas a conhecer a estrutura familiar e aplicou-se a 
PANSS para reconhecimento de sintomas positivos e negativos do paciente identificado. Utilizamos 
a análise qualitativa e a análise de conteúdo das entrevistas para tratamento dos dados coletados. 
Assim, descrevemos neste trabalho a forma de estabelecimento do sofrimento psíquico grave 
identificado na família pesquisada, a estrutura familiar e a organização do sistema familiar em 
relação ao sintoma estabelecido e observamos a importância do trabalho terapêutico com famílias 
e a aplicabilidade prática dos preceitos teóricos utilizados como fundamentos para nosso estudo. 
Sugerimos e justificamos a implementação de políticas públicas de intervenção que sejam além de 
precoces, capazes de lidar com a organização familiar sistêmica onde se estabelece o sofrimento e 
que não sejam voltadas apenas à orientação das famílias, como tem sido preconizado atualmente 
nos trabalhos em saúde mental. 
Palavras-chave: saúde mental, família, sofrimento.

MENTAL HEALTH AND FAMILY STRUCTURE: THE PLACE OF 
SUFFERING IN SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS

ABSTRACT. The current study aims to investigate the structural organization of a familiar system 
constituted by one or more individuals in acute psychic suffering, in such a manner as to allow 
cognizance of this suffering and its systemic function. To achieve this, we have based ourselves 
on structural systemic familiar theory and undertook a case-study qualitative research with one 
family that is assisted by a mental healthcare unit in Distrito Federal, Brasília, Brazil. Following 
data collection in record and initial contact with the family, interviews were conducted, in order 
to provide information regarding the familiar life line, genogram and a semi-structured interview, 
aiming the attaining of knowledge regarding the family structure as PANSS was employed to 
determine positive and negative symptoms of the identified patient. Qualitative and content 
analyses of the interviews were utilized to process the collected data. Thus, a description is made, 
within this work, of the form through which acute psychic suffering is established, as identified in 
the researched family, of the familiar structure and the organization of such a familiar structure in 
regard to the established symptom. The relevance of therapeutic work with families and the practical 



130 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2007

applicability of theoretical precepts herein employed as basis to the development of the work 
were observed. Suggestions and justifications are made, considering the implementation of public 
policies, not only ones that encompass early intervention, as well as ones that might be rendered 
capable of dealing with systemic familiar organization, where the suffering is originated, but also 
ones that don not exclusively involve family guidance, as currently professed in the field of mental 
healthcare.
Keywords: mental health, family, suffering

DORES DOS CUIDA-DORES EM SAÚDE MENTAL: ESTUDO 
EXPLORATÓRIO DAS RELAÇÕES DE (DES)CUIDADO 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL EM CENTROS 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE GOIÂNIA-GO 5

Silva, Elisa Alves da (2007). Dores dos cuida-dores em saúde mental: estudo exploratório dos 
profissionais de saúde mental em centros de atenção psicossocial de Goiânia-GO. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília. 

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. Esta dissertação tem como objetivo principal investigar as vivências das relações de 
(des)cuidado que permeiam o cotidiano de trabalho e influenciam a saúde mental dos profissionais 
de centros de atenção psicossocial (caps) em goiânia – go. Participaram deste estudo vinte e dois 
trabalhadores, representantes de diferentes categorias profissionais (arteterapia, artista plástica, 
assistente social, educação física, enfermagem, musicoterapia, psicologia e psiquiatria). Foram 
formados três grupos, com encontros semanais que variaram entre sete e nove, com duração de 
cerca de uma hora. O período de realização dos encontros foi de setembro/2005 a dezembro/2005. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação e teve como instrumento os grupos operativos de 
reflexão. Os dados obtidos foram examinados de acordo com a análise de conteúdo na modalidade 
de análise temática. Foram destacadas quatro categorias: experiências de cuidado com o cuida-
dor no trabalho, relações interpessoais, sofrimento psíquico e as dificuldades e desafios em atuar 

5  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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no modelo de atendimento em saúde mental preconizado pela reforma psiquiátrica brasileira. 
Observamos que a saúde psíquica perpassa a complexidade das relações de (des)cuidado que são 
estabelecidas com o próprio profissional, com o outro (usuários e colegas de trabalho) e com a 
instituição (organização do trabalho). O estudo aponta a necessidade de investimentos e ações que 
privilegiem o cuidado com a saúde mental desses profissionais e integrem uma política pública 
voltada ao servidor da saúde. Para tanto, assinalamos a importância de espaços para grupos de 
discussão e reflexão desta temática, objetivando novas instrumentalizações de trabalho.
Palavras-chave: relações de cuidado, profissionais de saúde, saúde mental, reforma psiquiátrica, 
centros de atenção psicossocial.

PAIN OF THE CARETAKERS IN THE AREA OF MENTAL HEALTH: AN 
EXPLORATORY STUDY OF THE UN(CARE) OF MENTAL HEALTH 
PROFESSIONALS IN PSYCHOSOCIAL CENTERS IN GOIÂNIA-GO

ABSTRACT. This work had as main objective to investigate the experiences with the (un)care 
relations between Psychosocial Attention Centers (CAPS)’s professionals in the city of Goiânia 
– GO. Twenty two participants took part of this study from different professional categories (art 
therapists, artists, social assistants, physical educators, nurses, musical therapists, psychologists and 
psychiatrists). Three groups were formed with seven and nine meetings with about one hour each 
meeting. The group had regular meetings from September to December 2005. The adopted method 
was the research-action matched with the reflexive operational groups. The data was analyzed 
according to thematic content analysis. Four categories were emphasized: care experiences with 
the care takers at work, personal relations, psychic suffering and difficulties and challenges to work 
with the standardized mental health way of working determined by health experience (un)care 
relations established between the professionals and others (clients and work colleges) and with the 
institution (work organization) are complex and needs more attention. This research shows the need 
of investments and actions to be taken in order to treat the professionals’ mental health issue as a 
priority and also to create an adequate public policy concerning this purpose. Therefore we suggest 
the creation of discussion groups concerning this issue in order to create a new and more complex 
work instrumentation.
Keywords: care relations, health professionals, mental health, psychiatric reform, psychosocial 
attention center.
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INFÂNCIA FERIDA: OS VÍNCULOS DA CRIANÇA ABUSADA 
SEXUALMENTE EM SEUS DIFERENTES ESPAÇOS SOCIAIS

Lima, Clinaura Maria de (2007). Infância ferida: os vínculos da criança abusada sexualmente em 
seus diferentes espaços sociais. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. A pesquisa propõe-se a abordar os aspectos vinculares das crianças abusadas 
sexualmente em seus diferentes espaços sociais, identificando fatores dificultadores de 
restabelecimento dos vínculos, o sentido atribuído pela família nas experiências de rompimento 
desses vínculos no desenvolvimento das crianças e na dinâmica familiar, além de presentificar 
as manifestações desses comportamentos nos espaços de convivência freqüentados por elas. A 
pesquisa foi realizada em sua primeira etapa no Centro de Formação de Psicologia Aplicada 
da Universidade Católica de Brasília, com o grupo multifamiliar freqüentado por famílias 
encaminhadas pela justiça, após estudo no Psicossocial, e teve como objetivo investigar o processo 
de restabelecimento do vínculo psicológico emocional e afetivo da criança abusada sexualmente. O 
segundo momento constituiu-se das entrevistas semi-estruturada, realizada com as famílias. Para a 
realização da pesquisa buscou-se contemplar seu objeto-sujeito do ponto de vista sistêmico e novo-
paradigmático que sustenta a subjetividade, a complexidade, os processos sócio-histórico-culturais, 
as relações interpessoais e a integração com o objeto observado. A metodologia na perspectiva da 
pesquisa-ação, inserida em um modelo qualitativo favoreceu um estudo com o método de análise 
das informações na abordagem de González Rey. Os resultados evidenciaram a dificuldade de 
superação no restabelecimento dos vínculos tanto das crianças quanto das famílias sem a ajuda 
da intervenção psicológica. É perceptível o sofrimento agudo dessas famílias, enquanto sujeitos, 
constituídos por uma história de vida marcada pelo abandono, violência e a restrição de acesso 
às oportunidades sociais, culturais e educacionais. Tais dificuldades podem tornar essas pessoas 
vulneráveis e fragilizadas, sentindo-se isoladas, desvalorizadas em seus afetos, sedentas de cuidado 
e atenção. Foi possível observar que os aspectos de proteção e cuidado restringiram-se a uma 
visão fragmentada, dissociada do sentido de proteção integral, centrando-se em ações punitivas, 
de vigilância e restrições aos espaços sociais. Esta pesquisa constitui-se numa contribuição para 
visualizar a importância do trabalho do psicólogo no contexto social, com famílias em situação de 
violência.
Palavras-chave: vínculo, abuso sexual, criança, espaços sociais.
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WOUNDED CHILDHOOD: THE TIES OF SEXUAL ABUSED 
CHILDREN IN THEIR DIFFERENT SOCIAL SPACES

ABSTRACT. The present research focuses on the family ties aspects of sexually abused children 
in their different social spaces, on the identification of the factors that make the reestablishment 
of family ties more difficult, on the meaning attributed by the family in the experiences of these 
broken ties in the development of the children in the family dynamics; it also observes the 
manifestation of these behaviors in the ‘living together’ process. The first part of this research was 
taken in the Applied Psychology Formation Center of Católica University (Centro de Formação de 
Psicologia Aplicada da Universidade Católica de Brasilia) with the multifamily group frequented 
by the families designed by law after psychosocial studies; it had the objective of investigating the 
reestablishment process of affective, emotional and psychological ties of sexually abused children. 
The second part was the semi structured interviews made with the families. In order to succeed in 
this research the subjects were focused under a systemic and new paradigmatic point of view which 
sustains the subjectivity, complexity, socio- cultural-historical processes, and the interpersonal 
relations in the integration with the observed object. The methodology in the perspective of 
this action-research was inserted in a qualitative model which favored a study with the method 
of analysis based on González Rey approach. The results showed the difficulty in overcoming 
the reestablishment of ties of the abused children as well as their families without psychological 
intervention. The deep suffering of these families is noticeable while subjects of a life history marked 
by abandonment, violence and lack of access to social, cultural and educational opportunities. Such 
difficulties may turn these people into vulnerable and fragile beings who feel isolated and devaluated 
in their affection and needy of care and attention. It was observed that the aspects of care on 
protection are fragmented and dissociated of the idea of whole protection, but are simply centered 
in actions of punishment, watching and restriction of social space. This research contributes to 
the visualization of the importance of the psychological work in the social context with families in 
situation of violence.
Keywords: sexual abuse, social spaces, family ties, child.
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UMA AVALIAÇÃO DA VIVÊNCIA DO LUTO 
CONFORME O MODO DE MORTE

Moura, Cristina Marcos de (2007). Uma avaliação da vivência do luto conforme o modo de 
morte. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares
RESUMO. perder um ente querido por morte é uma das experiências mais difíceis para o ser 
humano. A pessoa enlutada se vê acometida por várias reações próprias do período que se segue à 
morte: o luto. O interesse desse estudo é acessar as reações comuns de luto e as reações específicas 
conforme o modo de morte, principalmente aquelas relacionadas ao luto por suicídio. Os relatos 
de tal experiência dos 13 participantes foram avaliados e divididos em três agrupamentos: mortes 
naturais/esperadas, mortes acidentais/inesperadas e mortes por suicídio. Para este estudo, foi criada 
a entrevista de avaliação do luto, baseando-se no questionário grief experience questionnaire - geq, 
que avalia o luto de forma geral e o luto por suicídio. A entrevista, após reformulações e processo de 
validação, poderá constituir-se um útil instrumento para pesquisas futuras sobre o assunto, assim 
como para psicólogos clínicos que trabalham com pessoas enlutadas e percebem a necessidade de 
avaliar o processo de luto dessas pessoas, como forma de prevenção do luto patológico.foi possível 
observar no relato dos participantes enlutados por suicídio reações específicas pelo modo de 
morte, assim como a maior duração de algumas reações comuns de luto quando comparados aos 
enlutados por outros modos de morte. A compreensão do luto, principalmente por suicídio, obtida 
a partir deste estudo proporciona embasamento para o fornecimento de apoio a pessoas enlutadas. 
Este estudo constitui um passo importante para a formação e funcionamento de grupos de apoio a 
enlutados por suicídio.
Palavras-chave: psicologia clínica, luto, aspectos psicológicos, suicídio.

AN EVALUATION OF THE GRIEF EXPERIENCE 
ACCORDING TO THE TYPE OF DEATH

ABSTRACT. To have someone beloved taken away by death lies among the hardest experiences a 
human being can suffer. The bereaved has many specific responses for the period that follows the 
death: grief. The aim of this research is to access the common grief responses and those specific 
to the mode of death, especially the ones related to bereavement by suicide. Interviews from 13 
participants were evaluated and divided in three groups: natural/expected deaths, accidental/
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unexpected deaths and deaths through suicide. The Grief Evaluation Interview was developed 
for this research, based on the Grief Experience Questionnaire (GEQ), an instrument for the 
assessment of grief responses, including those specific for suicide bereavement. The interview, after 
adjustments and validation, may work as a useful instrument for further research on the subject, as 
well as be useful to clinical psychologists who threat bereaved persons and have the need to evaluate 
the grief process as a way of preventing pathological grieving. Specific responses related to the mode 
of death and higher length of some common grief responses could be noticed in the speech of the 
suicide bereaved participants when compared with bereavement from other modes of death. The 
comprehension of grief process, specially by suicide, from this research provides a foundation for 
supporting bereaved people. This research represents an important step towards the implementation 
and work of support groups for suicide bereaved people.
Keywords: clinical psychology, grief, psychological aspects, suicide. 

USO DE UM MODELO PADRONIZADO DE REGISTRO 
CLÍNICO NA PSICOTERAPIA PSICODINÂMICA

Silva, Meirilane Naves da (2007). Uso de um modelo padronizado de registro clínico na psicoterapia 
psicodinâmica. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares
RESUMO. Este estudo partiu de um problema clinicamente relevante: a necessidade de padronizar 
a elaboração do registro escrito de informações para orientar a prática clínica. Portanto, este estudo 
está em conformidade com as recomendações da Conferência de Boulder, visando criar uma 
sinergia entre a ciência e a prática ao aplicar os fundamentos científicos da Psicologia a contextos 
profissionais relevantes. O objetivo do presente estudo foi descrever, analisar e qualificar o uso 
de um modelo padronizado de registro clínico no processo psicoterapêutico. Este objetivo foi 
alcançado pela avaliação qualitativa desse modelo de registro de informações clínicas que poderá 
ser útil para pesquisas futuras do processo e da eficácia das psicoterapias. O referido modelo é 
fundamentado na Teoria das Relações Objetais aplicada à psicoterapia psicodinâmica individual 
e é composto de nove campos de preenchimento, sendo dois campos Descritivos e sete campos 
Analíticos. O modelo foi testado em um estudo de caso clínico, utilizando-se os registros de dez 
sessões consecutivas de psicoterapia. Quatro avaliadores realizaram três tipos de análises para 
cada campo do registro, referindo-se à coerência conceitual do campo, à integração entre os 
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campos e à avaliação seqüencial das informações entre as sessões. Os comentários dos avaliadores 
referentes a coerência, integração, seqüência e outras observações espontâneas foram analisadas. 
Cinco categorias emergiram: estrutura do registro, solicitação de informações, acréscimo de 
texto, substituição de registro e oferta de supervisão. Os comentários qualitativos dos avaliadores 
fomentaram reflexões teóricas e clínicas e sobre a teoria da técnica e evidenciaram as funções do 
registro clínico. 
Palavras-chave: registro clínico, modelo padronizado, psicoterapia psicodinâmica.

THE USE OF A STANDARDIZED MODEL OF CLINICAL 
REGISTRATION IN PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY

ABSTRACT. This study stems from a clinically relevant problem: the need to standardize the 
process of registering information to guide clinical practice. Therefore, this study is in accordance 
with recommendations of the Boulder Conference which aims at creating a synergy between science 
and practice by applying scientific foundations of Psychology to relevant professional contexts. 
The aim of the present study was to describe, analyze and evaluate the use of a standardized model 
of clinical registration in the psychotherapeutic process. This was accomplished by a qualitative 
evaluation of a model of registration of clinical information that may be useful for future research 
on psychotherapy process and efficacy. This model is based on the Object relation Theory applied 
to individual psychodynamic psychotherapy and is composed of nine fields for completion: two 
Descriptive and seven Analytical fields. The model was tested in a case study using clinical notes 
spanning ten consecutive psychotherapy sessions. Four evaluators accomplished three types of 
analyses for each fields of registration, by evaluating the conceptual coherence of the field, the 
integration of information among fields and the sequence of information across sessions. Evaluators’ 
comments regarding coherence, integration, sequence and other spontaneous observations were 
analyzed. Five categories emerged: the structure of registration, the request of information, the 
inclusion of text, the substitution of registration and the offer of supervision. Evaluators’ qualitative 
comments fomented theoretical and clinical reflections regarding the theory of technique and 
provided evidence for the functions of clinical notes.
Keywords: clinical registration, standardized model, psychodynamic psychotherapy.
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INSERÇÃO SOCIAL UNIVERSITÁRIA - UMA 
LEITURA PSICODRAMÁTICA

Auad, Juliana Cal (2007). Inserção social universitária: uma leitura psicodramática. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO. O presente trabalho se propôs a mapear as redes sociais de alunos universitários com 
deficiência física a partir de uma leitura psicodramática. O objetivo principal foi identificar de que 
forma o aluno vê o seu desempenho de papéis como forma de inclusão nos diferentes contextos 
por ele vivido. Para tanto, criou-se um instrumento inspirado no átomo social de moreno (criador 
do psicodrama) e no mapa mínimo, proposto por sluzki (psicologia sistêmica), que se denominou 
átomo mínimo. A pesquisa contou com sete participantes com diferentes tipos de deficiência física, 
três mulheres e quatro homens. As idades variaram entre 23 e 40 anos, com média de 23,87 anos. 
Os participantes são solteiros e residem com sua família de origem. Os dados foram discutidos 
a partir da análise construtiva interpretativa proposta por gonzález-rey. Os resultados indicam 
que os participantes desempenham diferentes papéis na família e no ambiente de trabalho/
estudo. Na esfera familiar, aqueles que sofreram lesões de origem traumática relatam melhora no 
relacionamento familiar após o acidente, enquanto os deficientes com doenças crônicas relatam 
dificuldade com relação à superproteção dos pais. A universidade foi apontada como um local 
em que os deficientes físicos puderam testar seus limites e desenvolver laços de amizade. A maior 
dificuldade de inserção relatada diz respeito ao problema de locomoção dentro do campus, em que 
o programa de apoio aos alunos com necessidades especiais - ppne desempenha um papel relevante. 
Como possibilidades de melhoria no programa, foram apontadas a ampliação do acesso ao 
transporte, a ampliação do horário de atendimento para o turno noturno e a criação de um espaço 
de convivência. O desejo de ter um relacionamento amoroso e as dificuldades implicadas pela 
deficiência foram destacados pelos participantes. Nenhum dos entrevistados relatou dificuldades 
de inserção no mercado de trabalho, o que pode ser justificado pela reserva de vagas nos concursos 
públicos e pela qualificação profissional. Depreende-se das falas, incerteza quanto o futuro e 
dificuldade de planejamento, relacionados às limitações que a deficiência física impõe, e ao alcance 
de objetivos de vida dos participantes. Percebe-se a necessidade de mais subsídios para políticas 
de inclusão universitária. Sugere-se maior investimento em ações que promovam uma expansão 
na rede de vínculos principalmente nos contextos universitários e comunitário, e que sejam 
promovidas ações que mobilizem a universidade como um todo na promoção da inclusão. Sugere-
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se ainda investigar o grupo de pessoas com necessidades especiais que não contam com o apoio 
do ppne, a fim de investigar sua percepção acerca da inserção na vida universitária, e identificar as 
possíveis causas para essa não procura do programa.
Palavras-chave: psicodrama, deficientes físicos, inclusão social.

SOCIAL INSERTION IN THE UNIVERSITY: A 
PSYCHODRAMATIC PERSPECTIVE

ABSTRACT. This study aims to investigate the social networks of handicap college students from 
a psychodramatic perspective. The principal objective was to identify how the student sees his 
performance as a inclusion in different contexts. To reach this goal, a new instrument was created, 
called átomo mínimo. This instrument was proposed from the similarity of the social atom from 
moreno (the father of psychodrama) and the minimal map from sluzki (systemic psychology). 
The interview and the instrument was applied in seven students, three women and four men, with 
23 to 40 years-old. Participants are single and live with their family. Data was discussed from the 
interpretative constructive analysis proposed by gonzález-rey. Results indicate that handicaps 
develop different roles in their families and at their work/college. Although students with spinal 
cord injury showed improves in the relationship with their families, those with chronic ills have to 
deal with the overprotection of their parents. The university showed to be a place where handicaps 
could test their limits and develop friendship. Their bigger difficulty for the inclusion in the 
university was the problem of locomotion inside the campus, in which ppne is very helpful. This 
program of unb can improve extending the access to transport, the schedule to cover night and 
creating a space for co-existence. The desire to engage a romantic relationship and the difficulties 
implied by their condition was pointed by the participants. Any participant had difficulties 
on getting a job, what can be explained by the reserve of vacant in the public service and their 
professional qualification. It was noticed the uncertainty of the future and the difficulty of planning, 
related to the limitation imposed by their physical problems and also by the fact that some of 
them have already reached their goals. It is evident the importance of fees for inclusion politics in 
university. Future research can investigate the perception of handicaps that do not use the help that 
the university has to give them and the reason of their attitude.
Keywords: psychodrama, physically disabled person, social inclusion.
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ORIGENS AUTÍSTICAS DO PSÍQUICO: TRAMAS 
DE SENSAÇÕES E PULSAÇÕES. 6

Abreu, Ivan Guilherme Hamouche (2007). Origens autísticas do psíquico:tramas de sensações e 
pulsações. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.
RESUMO. A clínica com a criança autista, envolta em tantos enigmas, repercute lá onde o alcance 
de nossa imaginação supõe as primeiras tramas da existência de cada um de nós. Onde pulsa a vida 
psíquica dessas crianças que se retiraram para o ensimesmamento? Investigar essa questão, em 
campo psicanalítico, tem aqui o sentido de aprender com a clínica e se deixar levar pelos solavancos, 
pelas delícias do contato, pelas mudanças abruptas e sofridas de estados emocionais, com vistas 
a despertar a sensibilidade da criança e do analista, por vias inauditas. Se essa conduta é capaz de 
deslocar o analista das palavras, convidando-o para um tal aproximar-se de corpos, também pode 
levá-lo a cogitar, mais tarde, em suas especulações teóricas, sobre o psíquico e suas marcas arcaicas, 
sobre a conformação auto-engendrada do corpo sensível e sobre as formas estéticas de existência, 
subordinadas pela atividade de prazer/desprazer e mantidas em regulação, ritmos, contatos e 
desenhos singulares. Estará aí, esse intrigante sujeito, em sua vivência autística? Essas e outras 
questões são tratadas ao longo deste trabalho, que considera essa dimensão sensível, que quase 
nunca admite tradução, indispensável à restituição do elemento trágico do qual nos afastamos, cujo 
corpo é o teatro privilegiado, tornando claudicante nossa experiência de sofrimento human.
Palavras- chave: Autismo, criança autista,origem do psiquismo, teoria psicanalítica.

AUTISTIC ORIGINS OF PSYCHISM: PLOTS OF 
PULSATIONS AND SENSATIONS

ABSTRACT. The clinic with the autistic child, involved in so many enigmas, reflects the place 
where the reach of our imagination presumes the first plot of the existence of each one of us. ]
Where does the psychic life of these children who had came inside themselves beat? Investigating 
this question, in a psychoanalytic field, means learning with the clinic and being led by hard jolts, 
delights of the contact, and abrupt and suffered changes of emotional states, with the purpose of 
arousing the child and the analyst’s sensibility by unheard-of ways. If this behavior is capable of 

6  A pesquisa contou com o apoio do CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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hushing up the interpretation of the analyst, inviting him to such an approximation of bodies, it 
also can take him to cogitate, later, in his theoretical speculations, on the psychic and its archaic 
marks, on the self-produced conformation of the sensitive body and on the aesthetic shapes of 
existence, subordinated by the activity of pleasure/displeasure and kept in regulation, rhythms, 
contacts and singular drawings. Will be this intriguing person in her autistic living here? These and 
other questions are treated throughout this work that considers this sensible dimension, that almost 
never admits translation, indispensable to the restitution of the tragic element from which we keep 
ourselves away, whose body is the privileged theater, making wavering our experience of human 
suffering.
Keywords: autism, autistic child, psychic origins, theory psychoanalitc

CONVIVENDO COM MIGUEL E MÔNICA: UMA PROPOSTA DE 
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DE CRIANÇAS AUTISTAS

Coelho, Carlos Frederico de Macedo (2007). Convivendo com Miguel e Mônica: uma proposta de 
acompanhamento terapêutico de crianças autistas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. Inspirada pelas idéias do movimento antipsiquiátrico inglês, da psicologia democrática 
italiana, e da psicoterapia institucional francesa, o Acompanhamento Terapêutico (AT) é uma 
prática clínica destinada a promover melhorias na qualidade de vida de pessoas portadoras de 
sofrimento psíquico grave através da circulação dessas pessoas em ambientes do cotidiano. Além 
disso, é uma prática clínica que busca re-socializar essas mesmas pessoas que, pelo seu sofrimento 
psíquico grave, são isoladas do convívio social. O presente estudo pretende discutir aspectos 
importantes para a prática de AT com crianças, a partir de duas experiências Acompanhamento 
Terapêutico com crianças autistas realizadas pelo autor, haja vista que há pouco material 
bibliográfico publicado no Brasil a respeito dessa prática com crianças. Essa dissertação tem como 
fundamentação básica de discussão as idéias de Maud Mannoni acerca da desinstitucionalização 
do atendimento psicoterápico de crianças portadoras de sofrimento psíquico grave, idéias essas 
que englobam o trabalho de Acompanhamento Terapêutico. A metodologia de investigação desse 
trabalho coincide com a prática supervisionada de Acompanhamento Terapêutico realizada pelo 
autor. A experiência imediata do autor na realização desses acompanhamentos é o principal 
instrumento de análise das informações obtidas nessa investigação. A principal conclusão que se 
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faz acerca do trabalho de Acompanhamento Terapêutico com crianças é que essa é uma atividade 
que deve se orientar no princípio de que o profissional que realiza essa atividade deve advogar em 
favor dessa criança no processo de socialização, compreendendo os limites e capacidades que essa 
mesma criança têm que são influenciados pelo seu sofrimento psíquico grave, mas tentando ir além 
desses limites, investindo em uma postura acolhedora e flexível que auxiliaria essa criança a viver de 
maneira mais adequada o seu cotidiano. 
Palavras-chave: Autismo em crianças Psicoterapia Psicopatologia

RELATING WITH MIGUEL AND MONICA: A PROPOSAL OF A MODEL 
OF THERAPEUTIC ACCOMPANIMENT FOR AUTISTIC CHILDREN

ABSTRACT. Inspired by the ideas of the English antipsychiatric movement, by the Italian 
democratic psychology and by the French institutional psychotherapy, the Therapeutic 
Accompaniment (TA) is a clinical practice designed to promote and improve the quality of life 
of patients who suffer from psychological illnesses trough re-assimilation of a routine in social 
environments. This a clinical practice that attempts to re-socialize this very patients, by fault of their 
psychiatric illnesses, have become isolated from society and social norms. This study intends to 
discuss various important methods, which can be applied to TA therapy with children based on two 
cases of TA therapy used with Autistic children observed by the author, due to the fact that there 
is very few academic publications in respect to this therapy in Brazil, specifically work done with 
children, can be used as references. This dissertation has it’s theoric fundament in Maud Mannoni´s 
ideas about the alternative clinical practice with children with serious psychological suffer. Such 
ideas have much to do with the Therapeutic Accompaniment. The methodology of this investigation 
coincides precisely with the supervised practice of Therapeutic Accompaniment. The results and 
initial observations taken from this study have become the key components for analysis and as 
an academic resource on the subject matter. The main conclusion of this work is the fact that the 
children’s Therapeutic Accompaniment is a clinical practice guided by the idea that the professional 
who does this activity must advocate in favor of the children during their socialization process, 
by understanding their limits and possibilities, however trying to go beyond the children’s limits, 
investing in a kindly and flexible position that would assist this child to live in more adequate way 
its daily one.
Key word: autistic children, psychopathology, psychotherapy.
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VOCÊS SÃO QUANTOS NO MUNDO? DASEINSANALYSE 
E A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: REFLEXÕES SOBRE 
UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DA DISCIPLINA 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOTERAPIA

Celidonio, Gabriela Fortes (2007). Vocês são quantos no mundo? Daseinsanlayse e a formação 
em psicologia: reflexões sobre uma experiência com o ensino da disciplina Tópicos Especiais em 
Psicoterapia. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. Neste trabalho procuramos refletir sobre uma experiência com o ensino da disciplina 
“Tópicos Especiais em Psicoterapia” na Universidade de Brasília, como um curso de introdução à 
terapia daseinsanalítica. Nosso intuito foi o de introduzirmos a um grupo de alunos da graduação 
em psicologia, a postura investigativa da daseinsanalyse no contexto psicoterápico. Daseinsanalyse 
é a abordagem fenomenológica existencial baseada no pensamento do filósofo Martin Heidegger 
e que, na qualidade de ser filosofia e não teoria psicológica, oferece um vínculo à psicologia 
diferenciado de outras abordagens que tradicionalmente fazem parte da formação do psicólogo. 
Nesta reflexão nos baseamos em nossas compreensões sobre o processo do curso e em relatos 
individuais escritos pelos alunos a respeito de suas experiências com a disciplina. Na perspectiva da 
daseinsanalyse o existir do homem é sempre compreensivo, numa destinação a ter de ser (existir), 
revelando sentido à sua existência. E nesse referencial da fenomenologia hermenêutica de Martin 
Heidegger compreendemos os relatos dos alunos como textos que nos abrem a possibilidade de 
investigarmos o sentido de suas experiências com a disciplina. As reflexões a partir deste ensino nos 
permitiram evidenciar pontos pertinentes à formação em psicologia de modo geral, bem como de 
outras atuações do psicólogo para além do contexto da psicoterapia. 
Palavras-chave: psicoterapia, daseinsanlayse, Heidegger.

HOW MANY ARE YOU IN THE WORLD? DASEINSANALYSE AND 
TRAINING IN PSYCHOLOGY: REFLECTIONS ABOUT AN EXPERIENCE 
WITH TEACHING THE COURSE SPECIAL TOPICS IN PSYCHOTHERAPY

ABSTRACT. In this dissertation, we intend to reflect about an experience of teaching the class 
“Special topics in Psychotherapy” at the Universidade de Brasilia, as an introductory course about 
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the daseinsanalytic therapy. Our intention in this course was the introduction of the investigative 
posture of daseinsanalysis in a psychotherapeutic context, for a group of undergraduate students of 
psychology. Daseinsanalyse is a phenomenological-existential approach, based on the philosophy 
of Martin Heidegger. The Daseinsanalyse, being a philosophic thinking rather than a psychological 
theory, offers a special connection to psychology, which is different from the other psychological 
approaches that are usually part of the psychologist knowledge. This reflection is based on our 
understanding about the process of the course itself and on the individual reports, written by 
the students, about their own experiences of learning Daseinsanalysis. For the Daseinsanalytic 
perspective, the existence of the human being is always an understanding, in a destination for 
“being always my own”, revealing meaning from his own existence. It is based on this way of 
thinking – the Martin Heidegger phenomenological hermeneutics – that we understand the reports, 
as considerations that open the possibility of investigating the meaning of the student’s experiences 
in taking this course. The reflection about this teaching of Daseinsanalyse elucidates not only points 
related to Psychology Undergraduate Course process, but also to other aspects of the practice in 
Psychology, beyond the psychotherapeutic realm.
Keywords: psychotherapy, daseinsanalysis, Heidegger.

VIVÊNCIAS DE DEKASSEGUIS APREENDIDAS ATRAVÉS 
DO PSICODIAGNÓSTICO DE RORSCHACH

Inuzuka, Yassue (2007). Vivências de Dekasseguis apreendidas através do Psicodiagnóstico de 
Rorschach. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. Dekassegui é um termo japonês que significa sair temporariamente de seu lugar de 
origem para ganhar dinheiro em outra região dentro ou fora de seu país. Foram dekasseguis os 
primeiros japoneses que vieram ao Brasil desde 1908. Há mais de duas décadas seus descendentes 
nipo-brasileiros fazem o fluxo migratório inverso na busca por solucionar problemas financeiros. 
Nesta adaptação em um país de cultura e valores diferentes, o dekassegui se depara com 
muitos outros obstáculos como preconceito, o trabalho braçal, penoso, sujo, perigoso, exigente 
e considerado detestável por quem o realiza. Neste trabalho buscamos verificar através do 
Psicodiagnóstico de Rorschach como se dá essa adaptação, os mecanismos de defesa utilizados para 
manter a organização psíquica, com ênfase no narcisismo. Foram entrevistados e submetidos ao 
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Rorschach 6 mulheres e 2 homens, brasileiros que viviam como dekasseguis na província de Aichi-
ken no Japão. Os resultados indicam aumento do pensamento global e abstrato, nível de aspiração 
além da capacidade de realização, repressão e inibição dos afetos e da relação interpessoal, contudo 
é preservada a visão de mundo que remete ao senso comum. Pode-se concluir que há organização 
mental, no entanto com prejuízo da adaptação ao meio de forma adequada.
Palavras-chave: testes psicológicos, migração, Rorschach.

EXPERIENCES OF DEKASSEGUIS OBTAINED THROUGH 
THE RORSCHACH PSYCHODIAGNOSTIC

ABSTRACT. Dekassegui is a Japanese word which means to temporarily get out of one’s place 
of birth to make money in another region inside or outside his/hers own country. Dekasseguis 
were the first Japanese people who came to Brazil since 1908. From two decades until now, their 
Nipponese-Brazilian descendents do the opposite migratory flux searching the resolution for 
financial problems. In this adaptation in a country of different culture and values, the dekassegui 
faces many obstacles like prejudice and the hard, dirty, dangerous, strict and detestable work. In this 
thesis, we searched to verify through the Rorschach’s Psychodiagnostic how occurs the adaptation, 
the defense mechanisms used to maintain the psychic organization, with an emphasis on narcissism. 
Six females and two males from Brazil, who were living as dekasseguis in Aichi-ken province in 
Japan, were interviewed and submitted to the Rorschach test. The results indicate an enlargement 
of the global and abstract thinking, aspiration level beyond realization capacity, repression and 
inhibition of the affects and of the interpersonal relationship, although it is preserved perception 
of reality that remits to the common sense. It can be conclude that there is mental organization, 
although there is not an adequate environmental adaptation
Keywords: psychological testing, migration, Rorschach.

SOBRE A ANGÚSTIA: UM ENSAIO PSICANALÍTICO
Chediak, Gabriela de Freitas (2007). Sobre a angústia: um ensaio psicanalítico. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Tania Cristina Rivera
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RESUMO. Este trabalho tem como objetivo investigar a evolução que o conceito de angústia sofreu 
na teoria psicanalítica. Norteado pelas teorias de Sigmund Freud e Jacques Lacan, este estudo parte 
do conceito de trauma como constituinte do psiquismo, passa pelo desamparo dali decorrente, 
para se chegar à angústia, motor de uma análise. Diante do ponto estrutural da angústia, o sujeito 
é convocado a seguir caminhos desviantes, tamponadores e, assim, protetores de sua condição de 
existir. A análise, ao contrário, apoiando-se na angústia como ferramenta de uma cura, vai desvelar 
a falta constituinte e colocar o sujeito de frente com sua dor de existir e, dessa forma, apontar o 
caminho para o encontro com seu desejo. 
Palavras-chave: psicanálise, angústia, Freud, Lacan.

ABOUT ANGUISH: A PSYCHOANALYTICAL ESSAY
ABSTRACT. This paper intends to investigate the evolution of anguish concept in psychoanalytic 
theory. Guided by the theories of Sigmund Freud and Jacques Lacan, this study starts from trauma 
concept as part of psychic, follows through the helplessness from it, and arrives at anguish, engine of 
an analysis. Facing the anguish structural point, the subject is called to follow through deviated and 
tamponing paths, and so, protectors of his condition to exist. The analysis, in contrast, supported on 
anguish as tool for cure, reveals the constituent lack and makes the subject face his pain of existence, 
and shows the way to get his desire.
Keywords: psychoanalysis, anguish, Freud, Lacan.

A PSICANÁLISE NOS LIMITES DA LITERATURA: UM 
ESTUDO SOBRE A OBRA DE RAYMOND ROUSSEL

Souza, Ana Janaina Alves de (2007). A psicanálise nos limites da literatura: um estudo sobre a obra de 
Raymond Roussel. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Tania Cristina Rivera
Resumo. Esta dissertação analisa a obra do escritor francês raymond roussel, tendo como ponto 
de partida a proposição de michel foucault de que a literatura seria um locus de transgressão, 
onde os limites da linguagem são pontos em xeque. No livro póstumo comment j’ai écrit certains 
de mês livres (1935), raymond roussel apresentou seu procedimento de escritura, que deu origem 
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aos romances impressions d’afrique (1910) e lócus solus (1914). O procedimento envolve o uso 
de sinonímia e da homofoia, a decomposição de termos e a suspensão do significado, tendo como 
resultado uma leitura que busca tornar as palavras “desenhos de rébus”. O método de escrita de 
roussel nos dá ensejo a pensar as relações traçadas pela psicanálise entre a palavra e coisa, de um 
lado, a linguagem, inconsciente e memória, de outro. Sua frase, “em mim, a imaginação é tudo”, 
se contrapõe a chamada “psicobiografia”, possibilitando uma reflexão sobre o encontro entre 
arte e psicanálise. Ao final deste trabalho, percebe-se que a obra de raymond roussel permanece 
enigmática tal como o umbigo do sonho resiste a interpretação. Seu procedimento de criação insiste 
na quebra e destruição do sentido, na impossibilidade de ligação. Confrontada com tal texto, a 
psicanálise não procura um sentido fixo, que desvende a obra, mas a produção de novas palavras 
que venham estranhar o texto – e a própria psicanálise.
Palavras-chave: Raymond Roussel, linguagem, psicanálise, literatura.

PSYCHOANALYSIS ON THE LIMITS OF LITERATURE: 
A STUDY OF RAYMOND ROUSSEL’S WORK

ABSTRACT. This dissertation analyses the work of the French writer Raymond Roussel, starting 
from the proposal of Michel Foucault that literature is a locus of transgression, where the limits 
of language are questioned. In Comment j’ai écrit certains de mes livres (1935), published after 
his death, Raymond Roussel presented his writing method, which has originated his others books 
Impressions d’Afrique (1910) and Locus Solus (1914). This procedure involves the use of synonymy 
and homophony, the decomposition of terms and the suspension of meaning, creating a literature 
that seeks specifically to transform words in “pictures of rébus”. Roussel´s writing method invites 
us to think about the relations brought by psychoanalysis, first, between word and things, and 
second, between language, memory and the unconscious. His statement “in me imagination is all” 
opposes to the so called “psychobiography”, which enables a reflection about the encounter of art 
and psychoanalysis. At the end of this study, we realized that the work of Raymond Roussel remains 
as enigmatic as the navel of dream resists to interpretation. His creation procedure insists in the 
breaking and destruction of meaning, in the impossibility of connection. Faced with such text, 
psychoanalysis does not seek a single meaning, which unravels the whole work, but the production 
of new words that questions not only the text but the psychoanalysis itself.
Keywords: Raymond Roussel, psychoanalysis, literature.
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ARTE E PSICANÁLISE: DOS USOS FREUDIANOS 
DA ARTE À ARTE COMO TERAPÊUTICA7

Bleicher, Taís (2007). Arte e psicanálise: dos usos freudianos da arte à arte como terapêutica. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. A relação da arte com a psicanálise é próxima desde os primórdios da última. A 
sociedade em que viveu o criador da psicanálise, Sigmund Freud, atribuía um forte valor à produção 
artística, assim como ele próprio. As produções artísticas foram entendidas como manifestações 
do Inconsciente, assim como os atos falhos e os sonhos. Portanto, a arte teve diversos usos entre 
os psicanalistas: como ilustração; como possibilidade de validação de descobertas clínicas; como 
elemento para a realização de psicobiografias; como forma de favorecer a associação livre, entre 
outros. A retomada desse percurso freudiano, de forma breve por diversos artigos relacionados à 
arte, e especificamente, nos artigos “Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen” e “Leonardo da Vinci 
e uma lembrança da sua infância” permite demonstrar esses usos e refletir sobre os mecanismos 
psíquicos da criação artística, pensados metapsicologicamente. O estudo do romance “López e 
eu”, de Carlos Cañeque, permite discutir sobre como podem ser pensadas a arte, a criatividade e o 
processo de criação artística, para refletir sobre a questão: é possível lançar mão do recurso artístico 
visando um tratamento psicanalítico? Entendemos que sim, respeitando o caráter de especificidade 
de cada sujeito no que diz respeito a se é possível ou não se beneficiar do uso da arte como técnica 
para um tratamento psicanalítico.
Palavras-chave: arte, aspectos psicológicos, psicanálise, criação artística. tratamento psicoterápico.

ART AND PSYCHOANALYSIS: FROM A FREUDIAN 
USE OF ART TO ART AS THERAPY

ABSTRACT. The relationship of art with psychoanalysis has been close since the first years of the 
latter. The society where the creator of psychoanalysis, sigmund freud, lived attributed great value 
to artistic production, and so did he. Artistic productions were understood as manifestations of the 
unconscious as well as faulty actions and dreams. Thus, art had several uses among psychoanalysts: 

7  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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as illustration; as an element for the realization of psycho biographies; as a form of benefiting the 
free association, among others. The retaking of this freudian course, in a brief form, by several 
articles related to art, and specifically, in the articles “delírios e sonhos na gradiva de jensen” and 
“leonardo da vinci e uma lembrança de sua infância” permits to demonstrate these uses and think 
about the psychic mechanisms of the artistic creation, considered metapsychologically. The study 
of the novel “lópez e eu”, by carlos cañeque, permits to discuss how art, creativity and the process of 
artistic creation can be thought in order to consider the question: is it possible to make use of the 
artistic resource aiming a psychoanalytic treatment? We think so since the character of each subject 
is respected in what concerns if it is possible or not to benefit from the use of art as a technique for a 
psychoanalytic treatment.
Keywords: art, psychological, psychoanalysis, artistic creation, psychotherapy.

SCHREBER E A CLÍNICA CONTEMPORÂNEA: CONTRIBUIÇÕES 
DE FREUD PARA A CLÍNICA DAS PSICOSES

Peixoto, Thiago Francisco Mendonça Duarte Mesquita (2007). Schreber e a clínica contemporânea: 
contribuições de Freud para a clínica das psicoses. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Profa. Dra. Terezinha Viana
RESUMO. O presente trabalho trata de um estudo sobre a formação da teoria freudiana das 
psicoses e da possibilidade de este entendimento ser utilizado em casos clínicos. Para isso, faz 
um percurso pela obra freudiana e, em sua segunda parte, faz dois estudos de caso. Durante seu 
desenvolvimento, questiona a sexualidade psicótica, a passagem do psicótico pelo Édipo assim 
como seus mecanismos de defesa. Para o entendimento da possível clínica das psicoses, pesquisa 
também a transferência psicótica.
Palavras-chave: Psicose, Freud, Sexualidade psicótica, Transferência psicótica, Schreber.

SCHREBER AND THE CONTEMPORARY CLINICAL PRACTICE: 
FREUD’S CONTRIBUTIONS TO THE CLINIC OF PSYCHOSIS

ABSTRACT. This work concerns a study about de development of Freud´s theory on psychosis 
and the possibility of using these understandings for our daily clinic. In order to achieve that, it goes 
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along Freud´s work and, after that, studies two clinic cases. Along its pages, questions the psychotic 
sexuality, the psychotic Oedipus complex so as their mechanisms of defense. In order to get an 
understanding of the clinic whith the psychotic, it also concerns the psychotic transference.
Keywords: Psychosis, Freud, Psychotic sexuality, Psychotic transference, Schreber.

REPRESENTAÇÕES DO ONÍRICO NA MODERNIDADE: 
RESSONÂNCIAS DOS DISCURSOS DE FREUD 
E JUNG SOBRE OS SONHOS 8

Brito, Marcelo Gustavo Costa de (2007). Representações do onírico na modernidade: ressonâncias dos 
discursos de Freud e Jung sobre os sonhos. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. Esta dissertação consiste em um esforço interdisciplinar que tem na psicologia 
seu campo privilegiado de investigação. Nela, assume-se dois eixos de pesquisa: o primeiro é 
a exposição, em linhas gerais, dos discursos de sigmund freud e carl gustav jung acerca dos 
fenômenos oníricos. No outro, consideramos tais discursos como objetos que produzem sentidos, 
e assim os perpassamos, em movimentos que os atravessam e circundam, em busca de perceber 
a polifonia que deles emerge, tentando expressá-la ao menos em parte. Tais discursos tiveram 
profundas ressonâncias na psicologia nascente, na cultura e na história do pensamento ocidental.
Palavras-chave:sonhos, símbolos, inconsciente, cultura, Freud, Jung.

ONIRIC REPRESENTATIONS OF THE MODERN ERA: RESONANCES 
IN FREUD AND JUNG SPEECHES ABOUT DREAMS

ABSTRACT. This dissertation presents an interdisciplinary study, with a main investigative focus 
on the field of psychology. It assumes two research axes: the first consists of a general exposition of 
sigmund freud’s and carl gustav jung’s discourses on oniric phenomena. The second one considers 

8  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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and attempts to express these discourses as objects that create meaning, and, in so doing, assist 
in surpassing the polyphony that emerges from them. Both of these discourses have profoundly 
resounded with early psychology, culture, and the history of western thinking.
Keywords: dreams, symbols, unconscious, culture, freud, jung.

MÃE SAUDÁVEL, GESTANTE DOENTE: A AMBIVALÊNCIA 
VIVENCIADA POR GESTANTES COM TOXOPLASMOSE

Santana, Thaís Renata Queiroz (2007). Mãe saudável, gestante doente: a ambivalência vivenciada por 
gestantes com toxoplasmose. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. Este trabalho tem como objetivo uma aproximação entre a teoria freudiana e o 
contexto das mulheres grávidas, mais especificamente na situação de adoecimento. Nasceu do 
desejo de investigar nessas gestantes, através da análise das sessões clínicas, aspectos subjetivos e 
intersubjetivos específicos desse encontro de condições: gravidez e doença infecto-contagiosa. Para 
isso foram utilizadas falas em sessões clínicas de gestantes portadoras de Toxoplasmose atendidas no 
Instituto de Diagnóstico e Prevenção da APAE-Goiânia. A psicanálise se constitui como referencial 
e embasamento teórico para a referida prática clínica no âmbito da saúde. Questões como mulher e 
feminilidade; desejo e não desejo materno; culpa; luto materno; construção da maternidade; criação 
do espaço psíquico para o bebê; relação mãe/bebê; adoecimento, aceitação da doença e adesão ao 
tratamento; e, principalmente, ambivalência, serão discutidas neste trabalho. O entendimento deste 
conflito traz a possibilidade de elaboração. Partimos de um questionamento para, após a discussão, 
obtermos um novo e diferente encontro com o conflito, trazendo-lhe um novo caminho, uma nova 
significação.
Palavras-chave: psicanálise, prevenção, ambivalência, gravidez, toxoplasmose, mulher. 

HEALTHY MOTHER, SICK PREGNANT PATIENT: THE AMBIVALENCE 
EXPERIENCED BY PREGNANT WOMEN WITH TOXOPLASMOSIS

ABSTRACT. This paper aims at approach between Freud’s theory and the context of pregnant 
women, more specific in illness situation. Originated form the desire to investigate in those 
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pregnant patients, through the analysis of clinic sessions, subjective and inter-subjective 
appearances of this meeting of conditions: pregnancy and infectious diseases. For that have been 
used talks in clinic sessions of pregnant patients with toxoplasmosis attended in APAE-Goiânia’s 
Prevention and Diagnostic Institute. Psychoanalysis account as referencing and theory basement 
for the referred clinical practice into the health ambit. Issues as woman and femininity; maternal 
desire and not desire; guilt; maternal mourning; maternity building; creation of the psychic space 
for the baby; mother/baby relation; illness, acceptability of the disease and adherence the treatment; 
and above all, ambivalence, will be discuss in this paper. The understanding of this conflict brings 
the possibility of elaboration. We began with one big question for, after the discussion, to be able to 
attain a new and different meet with the conflict, bringing him a new way, a new meaning.
Keywords: psychoanalysis, prevention, ambivalence, pregnancy, toxoplasmosis, woman.
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DA LEI ÀS LEIS: REFLEXÕES TEÓRICO-
CLÍNICAS SOBRE OS INIMPUTÁVEIS

Araújo, Ana Paula de Aquino (2008). Da lei às leis: reflexões teórico-clínicas sobre os inimputáveis. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard 
RESUMO. Da inscrição da Lei simbólica na subjetividade aos percalços com as leis sociais, a 
relação do sujeito com a lei revela o mal-estar na cultura e a exigência de justiça para a vida em 
sociedade. As restrições à satisfação pulsional ocasionam o mal-estar, mas sem a regulação das 
relações entre os homens não haveria civilização. Na constituição subjetiva, a entrada na cultura 
coincide com a entrada na ordem simbólica a partir da função paterna. A identificação ao pai é o 
que possibilita a saída do Édipo e a entrada no simbólico, a partir da castração e da inscrição do 
significante Nome-do-Pai. Modelo para as identificações aos grupos e instituições, a identificação 
ao pai está na base da religião e do ordenamento jurídico. O desamparo fundamental e o conflito 
com a lei levam o sujeito ao contexto jurídico, onde pode encontrar um substituto do pai na função 
paterna da Justiça. A clínica dos inimputáveis no contexto judiciário é o pano de fundo para tais 
questões. A inimputabilidade refere-se à condição de irresponsabilidade do sujeito que cometeu o 
ato delituoso por ser considerado portador de “doença mental”. Tal sujeito é submetido à medida 
de segurança – medida jurídica aplicada aos inimputáveis. Entretanto, a desresponsabilização pode 
alienar o sujeito. A clínica dos inimputáveis envolve questões da clínica da psicose e, portanto, tem 
interface com a Reforma Psiquiátrica e seus princípios de desinstitucionalização e reinserção social. 
Qual a contribuição da psicanálise nesse contexto jurídico-penal? No contexto da clínica da medida 
de segurança, a função paterna exercida pela Justiça e a escuta do analista encontrarão o sujeito no 
irresponsável na medida em que o considerarem responsável. Palavras-chave:psicanálise, justiça, 
lei, inimputabilidade, medida de segurança, função paterna, contexto judiciário.

FROM THE LAW TO THE LAW: THEORETICAL AND 
CLINICAL REFLECTIONS ABOUT THE UNIMPUTABLE

ABSTRACT. From the inscription of the symbolic Law in the subjectivity to the difficulties with 
the social laws, the relationship of the subject with the law reveals the discontent in culture and 
the demand for justice for a life in society. The restrictions on the drive satisfaction cause the 
discontent, but without the regulations among men there would be no civilization. In the subjective 
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constitution, the entrance in culture coincides with the entrance in the symbolic order started from 
the father role. The identification with the father is what makes possible to leave the Oedipus phase 
and the entrance into the symbolic order, after the castration and the inscription of the signifier 
Name-of-the-Father. A pattern for identifications with groups and institutions, the identification 
with the father is on the basis of Religion and of the Law. The fundamental abandonment and 
the conflict with the law lead the subject to the juridical context, where a substitute for the father 
can be found in the father role of Justice. The unimputable clinical in the judiciary context is the 
background for such issues. Unimputability refers to the irresponsible condition of the subject 
who perpetrated the criminal act for being considered the carrier of a mental illness. Such subject 
is submitted to the safety measure – legal measure applied to the unimputable. However, holding 
one unaccountable may alienate the subject. The unimputable clinical involves psychosis clinical 
issues and, therefore, presents an interface with the Psychiatric Reform and its principles of 
deinstitutionalization and social reinsertion. What is the contribution of psychoanalysis in this 
legal-penal context? In the context of the safety measure, the father role played by the Justice and the 
listening by the analyst shall find the subject in the irresponsible while finding him/her responsible. 
Keywords: psychoanalysis, justice, law, unimputability, safety measure, father role, judiciary context.

UM ENSAIO SOBRE O CONCEITO DE 
REPETIÇÃO: DO AMOR À CRIAÇÃO

Sturzenegger, Daniela Márcia Blundi (2008). Um ensaio sobre o conceito de repetição: do amor à 
criação. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. Este trabalho constitui um ensaio acerca do conceito de repetição na psicanálise, em 
especial a partir das obras de Freud e Lacan. Na busca da compreensão do fenômeno da repetição, 
mostrou-se necessário transitar pelos outros três conceitos fundamentais: o inconsciente, a pulsão 
e a transferência. A questão maior, que percorre todo o trabalho, está relacionada à repetição do 
mesmo e ao processo de criação a partir da repetição. No contexto desse questionamento maior, 
outra questão assumiu importância: o amor. A articulação entre as diversas questões propostas 
demandou investigar com profundidade o conceito da repetição. É no inconsciente que se localiza 
o ambiente da repetição. A repetição é um processo inconsciente. O movimento pulsional e o 
movimento da repetição estão intimamente ligados, o que faz com que mantenham entre si sempre 
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grande proximidade. A pulsão de morte insere uma nova forma de pensar a repetição, e é a partir 
dela que temos a criação. Na transferência, além de sua relação de intimidade com a repetição, 
temos também a inscrição do amor. A inscrição do amor exige que sejam expostas as diferenças que 
o contrapõem ao desejo. É pelo conceito de transferência que se torna possível articular as questões 
pertinentes à dualidade da repetição e à dualidade amor/desejo. 
Palavras-chave: repetição, inconsciente, pulsão, pulsão de morte, transferência, criação, amor e 
desejo.

AN ESSAY ABOUT THE CONCEPT OF REPETITION: 
FROM LOVE TO CREATION

ABSTRACT. This essay discusses the concept of repetition in the psychoanalysis from the 
perspective of Freud and Lacan´s works. In the search of understanding the phenomenon of 
repetition, it is necessary to discuss three basic concepts: the unconscious, the instinct and the 
transference. The main question, that covers the entire essay, is related to the repetition of the 
same things and the process of creation from repetition. In this context, another subject assumes 
importance: love. The interaction among all proposed questions in this work demanded to deeply 
investigate the concept of repetition. It is in the unconscious that the environment of repetition is 
situated. The repetition is an unconscious process. The instinctual movement and the movement of 
repetition are intimately connected. The death instinct inserts a new way of thinking the repetition, 
and it is from it that we have the creation. In the transference, apart from its close relation with 
repetition, we also have the registration of love. The registration of love demands that the differences 
of it from desire appear. It is from the transference concept that becomes possible to ask the 
pertinent questions of the duality of repetition and the duality of love/desire.
Keywords: repetition, unconscious, instinct, death instinct, transference, creation, love, desire. 

MIGRANTES EM BRASÍLIA: OS MOTIVOS, AS DORES 
E OS SONHOS NUMA PERSPECTIVA CLÍNICA

Carvalho, Alberto Rodrigues Câmara de (2008). Migrantes em Brasília: os motivos, as dores e 
os sonhos numa perspectiva clínica. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.
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Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. O presente trabalho surge da carência de trabalhos de psicologia clínica sobre 
migração dentro do Brasil, propondo um olhar clínico sobre a migração recente de dez indivíduos 
provenientes de outras regiões do Brasil para Brasília. No primeiro capítulo o trabalho revisa os 
principais conceitos ligados à questão da migração e do adoecimento mental, com ênfase nos 
estudos já realizados sobre as motivações da migração e sobre a incidência de adoecimento mental 
em populações de migrantes. Não é possível afirmar haver uma relação direta de causalidade entre 
o adoecimento psíquico e a migração, mas migrar é um fator de risco em se tratando de saúde 
mental. No segundo capítulo são apresentados os dados obtidos entre dez migrantes recentes em 
Brasília, através de entrevistas semi-estruturadas, acerca da motivação, da experiência, dos desejos 
e sonhos envoltos na vinda a Brasília. A partir das falas temos que a migração sempre se deu por 
amor (pulsão sexual) e/ou pelo trabalho (pulsão de autoconservação). A estranheza em relação 
à cidade e sua gente também se fizeram presente nas falas, através de sentimentos positivos e 
negativos. Explicitamos o discurso dos migrantes acerca do luto e do sofrimento na migração, bem 
como a questão do sonho ainda não realizado. O terceiro capítulo aprofundou três das entrevistas, 
utilizando a análise actancial para entender a dinâmica de cada processo de migração, no que se 
refere às pulsões, os familiares e os desejos. Finalmente, a dissertação ressalta a importância de 
estudos clínicos e psicológicos que privilegiem o sujeito migrante na sua singularidade, ampliando o 
entendimento do fenômeno da migração sob uma perspectiva clínico-psicanalítica. 
Palavras-chave: migração, amor, trabalho, estranheza, luto,sonho.

MIGRANTS IN BRASILIA: THEIR REASONS, PAINS AND 
DREAMS FROM A CLINICAL PERSPECTIVE

ABSTRACT. The present work is a response to the lack of clinical psychology works on migration 
inside Brazil. It proposes a clinical approach on the recent migration of ten individuals from 
different regions of the country to Brasília, the capital of Brazil. In the first chapter we present a 
review of the main concepts about migration and mental health, emphasizing the studies already 
carried out about the reasons for migrating and the incidence of mental disease in migrants’ 
populations. It is not possible to establish a direct connection between migrating and becoming 
mentally ill, but migration can act as an important risk factor. In the second chapter the data 
from the ten interviews are presented, analyzed and discussed. By analyzing the speech of the 
interviewees, we were able to notice that the migration process occurred either through love 
(sexual instinct) or through work (instincts of self-preservation). The strangeness in relation 
to Brasília and its people was also present, through both positive and negative feelings. We also 
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showed the migrants’ suffering and mourning, as well as their yet-to-be fulfilled dreams. The third 
chapter brings an in-depth analysis of three of the interviews, using Greimas’s actancial analysis 
model. The model was used to understand the dynamic of the migration process, in terms of basic 
instincts described by Freud, and also the family interactions and desires. Finally, we conclude that 
there is a great relevance in trying to understand the migration phenomenon individually, taking 
into consideration each one’s singularity. By doing this, we are closer to the everyday practice of 
psychotherapy. 
Keywords: migration, love, work, strangeness, mourning and dream. 

AS METÁFORAS DE HEMORRAGIA INTERNA E FERIDA ABERTA NA 
MELANCOLIA: ENSAIO TEÓRICO-CLÍNICO A PARTIR DE FREUD 9

Kern, Melissa Chaves (2008). As metáforas de hemorragia interna e ferida aberta na melancolia: 
ensaio Teórico-clínico a partir de Freud. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. O presente trabalho tem o intuito de explicitar duas metáforas utilizadas por Freud no 
âmbito da melancolia: as metáforas “da ferida aberta” e da “hemorragia interna”. A fim de captar 
o “espírito” das mesmas, propõe-se uma análise que partiu da teoria freudiana, demonstrando o 
contexto de surgimento dessas metáforas, as correntes de pensamento que a elas se encontram 
subjacentes bem como os seus possíveis significados teóricos. Após esse primeiro momento, 
verificou-se como essas duas metáforas, que surgem no período compreendido como pré-
psicanalítico, acompanham a evolução teórica freudiana sobre o assunto. É observada também a 
maneira como elas são resgatadas por diversos autores contemporâneos que teorizam a melancolia 
sob a perspectiva psicanalítica. Ao final dessa análise tornou-se perceptível a forte relação dessas 
metáforas com a questão pulsional, implicando diretamente as dimensões fenomenológicas – 
existenciais do sentir e do “ir e vir”. Observou-se a pertinência das mesmas tanto como legítimas 
representantes teóricas do movimento pulsional vigente na melancolia quanto uma alternativa para 
expressar o incomensurável sofrimento vivido pelo melancólico.

9  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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Palavras-chave: metáfora, melancolia, ferida aberta, hemorragia interna, empobrecimento 
pulsional. 

THE METAPHORS OF INTERNAL BLEEDING AND OF 
OPEN WOUND IN MELANCHOLY: A THEORETICAL 
AND CLINICAL ESSAY BASED ON FREUD

ABSTRACT. This work seeks to make explicit two metaphors related to melancholy which 
were used by Freud: the metaphors of the “open sore” and of the “internal bleeding”. In order to 
capture their “spirit”, we propose an analysis, which began from the Freudian theory, showing 
the originating context of these metaphors, their underlying schools of thought, as well as their 
possible theoretical meanings. After, we verified how these two metaphors, which arise in the 
first period known as pre-psychoanalytic, followed the Freudian theoretical evolution about 
this issue. We also observed how several contemporary authors, who theorize melancholy in a 
psychoanalytic perspective, consider those metaphors. At the end of these analyses, it was possible 
to realize the strong relationship of these metaphors with the pulsional issue, directly implying the 
phenomenological-existential dimensions of feeling and of “coming and going”. We noticed the 
pertinence of them as authentic theoretical representatives of the pulsional movement that occurs in 
melancholy and also as an alternative to express the immeasurable suffering of the melancholic. 
Keywords: metaphor, melancholy, open sore, internal bleeding, pulsional impoverishment.

ESTAMIRA EM TRÊS MIRADAS
Ventura, Leonardo de Souza Lima (2008). Estamira em três miradas. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. O presente trabalho intenta realizar três abordagens semiológicas do documentário 
de Marcos Prado intitulado “Estamira”. A obra conta a história de Estamira, uma trabalhadora 
do aterro sanitário Jardim Gramacho (Rio de Janeiro, Brasil) e que apresenta delírios e produções 
psicóticas. As três abordagens semiológicas são: a semiologia psicopatológica clássica, a semiologia 
da operação de referência lingüística e semiologia dos modelos actantes. No primeiro capítulo, faz-
se uma revisão dos diversos aspectos psicopatológicos observados na esquizofrenia e apontam-se 
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os fenômenos esquizofrênicos produzidos pela protagonista correlacionando-os com os signos 
clínicos damesma. No segundo, utilizamos de uma semiologia lingüística para demonstrar a 
perda daoperação de referência por meio da linguagem no discurso de Estamira. Apontamos 
que a mesma perde a capacidade de se comunicar por utilizar-se de signos não consensuais que 
apontam referentes não compartilhados. Demonstra-se que a protagonista tenta reconstruir seu 
mundo através da operação de referenciação. Na terceira e última abordagem, usamos a semiologia 
dos modelos actantes para tentarmos compreender os símbolos macroestruturais emergentes do 
discurso psicótico paranóide.
Palavras-chave: Estamira, semiologia, psicopatologia, psicose, referência.

ESTAMIRA IN THREE GLANCES
ABSTRACT. The present work performs three distinct semiological approaches to theMarcos 
Prado’s documentary “Estamira”. The movie tells the history of Estamira, a worker at the Jardim 
Gramacho (Rio de Janeiro, Brazil) landfill, who presents delusions and psychotic productions. The 
three semiological approaches are: the semiology of classic psychopathology, the semiology of the 
linguistic reference operation and the semiology brought by Greimas’s Actantial model. In the first 
chapter, a review of the different psychopathologic aspects observed in schizophrenia is made, 
and the different schizophrenic phenomena produced by the protagonist are pointed out. In the 
second, we make use of a linguistic semiology to demonstrate the loss of the operation of reference 
through language in Estamira’s speech. We point out that she loses the capacity of communicating 
for she uses non-consensual signs, which denote referents that cannot be shared. It is clear that 
the protagonist tries to reconstruct her world through the operation of referencing. In the third 
and final approach, the Actantial model semiology is used to try to understand the emerging 
macrostructural symbols in the paranoid psychotic speech.
Keywords: Estamira, semiology, psychopathology, psychosis, reference.
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PROFISSÃO: DO LAR. A (DES)VALORIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOMÉSTICO COMO DESDOBRAMENTO 
DA (IN)VISIBILIDADE DO FEMININO 10

Santos, Luciana da Silva (2008). Profissão: Do lar: a (des)valorização do trabalho doméstico como 
desdobramento da (in)visibilidade do feminino. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. Mulheres da classe média saíram do âmbito doméstico para o exercício do trabalho 
fora do lar a partir da segunda metade do século XX. Esse processo provocou, entre outras 
conseqüências, novos modelos e arranjos de família. A valorização dessas mulheres que saem 
do espaço privado para desbravar um lugar público, genuinamente masculino, provavelmente 
inaugura uma nova dimensão da condição feminina. Em outra seara, se encontram mulheres que 
não romperam com a mítica de “rainha-do-lar” e continuam a desempenhar, exclusivamente, a 
função de dona-de-casa – em espaço privado e sem remuneração. A condição de mulheres que, 
nos dias atuais, se mantêm no lugar tradicionalmente feminino, merece atenção. O objetivo geral 
desta pesquisa foi conhecer, de forma global e exploratória, dimensões da experiência de mulheres 
donas-de-casa no tocante ao seu trabalho realizado em ambiente privado e sem remuneração. Os 
objetivos específicos foram: 1) buscar compreender como donas-de-casa, inseridas em diferentes 
contextos sociais, significam os seus papéis femininos, 2) perceber elementos de valorização às 
suas atividades, por parte das próprias donas-de-casa e de seus familiares, e 3) conhecer como as 
atividades desenvolvidas por elas podem afetar em dimensões da saúde. Pelo caráter exploratório da 
pesquisa, optamos pelo método qualitativo e realizamos entrevistas individuais, semi-estruturadas, 
com três mulheres donas-de-casa pertencentes às classes sócias baixa, média e alta. A partir da 
transcrição das entrevistas foi possível analisar as falas das mulheres, de acordo com o método 
de Análise do Discurso. O conteúdo dessa análise levou à construção de três estudos de caso. 
Foi possível apreender que as desigualdades sócio-econômicas existentes entre as participantes, 
contribuíram para as diferentes significações que elas deram ao trabalho doméstico e às experiências 
decorrentes dele. Apreendemos também que a valorização familiar e, principalmente, pessoal esteve 
proporcionalmente relacionada à sua realidade social e aos acessos possibilitados por esta. Nos 

10  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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discursos, só a mulher de baixa-renda mencionou que tem sua saúde física e mental afetada pelos 
trabalhos domésticos. Essa pesquisa foi uma contribuição à visibilidade e à valorização de mulheres 
que estão à margem dos novos modelos femininos. 
Palavras-chave: dona-de-casa, gênero, classe social, valorização, visibilidade.

PROFESSION: HOUSEWIFE. THE (DE)VALUATION OF THE DOMESTIC 
WORK AS A CONSEQUENCE OF THE (IN)VISIBILITY OF THE FEMALE

ABSTRACT. Middle class women left home and joined the labor market during the second half of 
the xx century. This process generated many changes in family arrangements. The valorization of 
these women that leave the private space to conquer public spaces, typically viewed as masculine 
domains, inaugurates a new dimension of the feminine condition. On the other hand, there are 
many women that have remained home, happily fulfilling their role as house wives. The condition of 
women that, nowadays, remain in the place traditionally female, deserves attention. This qualitative 
and exploratory research, aimed to understand dimensions of the experience of housewives. The 
objectives were: 1) to understand the meanings that housewives of different social classes give to 
their experience and the perspectives they have of the feminine role, 2) to identify elements that 
might indicate how their role is valued by their families and themselves, 3) to understand how 
their labor activities might impact their physical and mental health. Semi- structured interviews 
were used to collect the data that was analyzed with discourse analysis. The analyses resulted in 
the construction of three case studies. The economic inequalities that exist between the three 
participants had a significant impact on their views regarding domestic labor, their role in the 
family and their lives experiences. We seize also that the recovery family and, above all, staff was 
proportionally related to their social reality and access provided by this. Only the low income 
housewife made reference to the impact of her domestic labor on her physical and mental health. 
We believe the contribution of this research was to give voice, value and visibility these often 
forgotten and undervalued women.
Key word: housewife, gender, social class, invisibility, devaluation.
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CLARISSE, EU E WINNICOTT:UM ESTUDO DE CASO SOBRE O 
MANEJO NA CLÍNICA DO SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE 11

Bessoni, Enrique Araujo (2008). Clarisse, eu e Winnicott: um estudo de caso sobre o manejo na clínica 
do sofrimento psíquico grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio Costa
RESUMO. Esta dissertação consiste em uma intersecção entre as áreas da Intervenção Precoce em 
Primeiras Crises do Tipo Psicótica, da Reforma Psiquiátrica e do conceito de Contratransferência. 
O objeto da pesquisa foi o manejo da contratransferência na clínica do sofrimento psíquico grave. 
Buscou-se, inicialmente, compreender a temática, segundo Freud e, em seguida, demonstrar 
a evolução do conceito e novas dimensões de compreendê-lo, destacando a questão acerca da 
postura do profissional, no decorrer de um processo psicoterapêutico. Relatou-se um processo de 
intervenção precoce em primeira crise do tipo psicótica para apresentar uma experiência possível 
deste manejo. Para auxiliar a compreensão desta intervenção, realizou-se uma discussão pontual 
a partir de alguns conceitos da teoria winnicottiana. Em seguida, apresenta-se os pressupostos 
da Reforma Psiquiátrica e a noção de clínica ampliada. As aproximações e diferenças entre estas 
áreas foram elaboradas, enfocando os objetivos desta clínica e o manejo da contratransferência 
como uma técnica privilegiada. Discutiu-se a clínica contemporânea, o atendimento a pessoas em 
sofrimento e os papéis do analista na relação terapêutica. Destacou-se a importância de pensar 
e utilizar a contratransferência na clínica da Reforma Psiquiátrica, como uma forma de integrar 
significados e sentidos na relação com o indivíduo em sofrimento psíquico grave. O encontro 
precede a intervenção e é intervenção, baseando-se no acolhimento e no cuidado, onde a presença 
do profissional é essencialmente terapêutica.
Palavras-chave: sofrimento psíquico grave, contratransferência, intervenção precoce, clínica 
ampliada.

11  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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CLARISSE, ME, AND WINNICOTT: A CASE STUDY ABOUT THE 
CLINICAL MANAGEMENT OF SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS

ABSTRACT. The main interest of this dissertation can be placed in the area of intersection of 
Early Intervention in Psychosis, the Psychiatric Reform and the concept of counter-transference. 
The interest of this research is the handling of the counter-transference in the clinic of the 
serious psychic suffering. Initially, it intends to understand the topic based upon Freud and then 
demonstrate the evolution of the concept and new dimensions and ways to understand it, with 
special attention to the matter of the professional posture, along the psychotherapeutic process. 
The dissertation recounts an early intervention in psychosis process to present an experience of a 
possible way of handling the counter-transference relation. To help understand such intervention, 
there is a focused discussion on the theory of Winnicott. Then, there is a presentation of the 
assumptions of the Psychiatric Reform and the idea of extended clinic. This is followed by a 
discussion of the similarities and the differences between these areas, with a focus on the goals 
of such clinic and the handling of the counter-transference as a fundamental technique. The 
contemporary clinic, the serious psychic suffering people’s care and the roles of the analyst in the 
therapeutic relation is discussed. The importance of thinking and using the counter-transference in 
the Psychiatric Reform, as a way to integrate the significance and the meaning in the relation with 
the person in serious psychic suffering is emphasized. The encounter comes before the intervention 
and is in itself intervention, based on the receptiveness and on the care, in where the presence of the 
professional is, essentially, therapeutic.
Keywords: serious psychic suffering, counter-transference, early intervention, extended clinic.

A INTERVENÇÃO PRECOCE NOS AJUSTAMENTOS DO TIPO 
PSICÓTICO E A CLÍNICA GESTÁLTICA: ENSAIOS PRELIMINARES 12

Carvalho, Lílian Cherulli de (2008). A intervenção precoce nos ajustamentos do tipo psicótico e a 
clínica gestáltica: ensaios preliminares. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa

12  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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RESUMO. O paradigma da Intervenção Precoce nas Psicoses representa novidade no sistema de 
saúde brasileiro, referindo-se à gama de terapêuticas possíveis e atuadas o mais cedo possível, com 
vistas a impedir a cronificação e efeitos deletérios de um episódio do tipo psicótico. A literatura 
internacional aponta benefícios e importância de sua implementação. Caracteriza-se, a partir de 
experiências internacionais, a psicoterapia aplicada no paradigma. Já a revisão epistemológica da 
Gestalt-terapia – fundamentada filosoficamente pelo Humanismo, Existencialismo e Fenomenologia 
e, teoricamente, pela Psicologia da Gestalt, Teorias Holística, Organísmica e de Campo – a revela 
como arcabouço psicoterapêutico de grande complexidade e possibilidades de articulação. 
As posturas, os principais construtos e instrumentos psicoterapêuticos derivados de sua base 
epistêmica dão idéia de como a Gestalt-terapia se organiza enquanto concepção clínica formalizada. 
De posse desses referenciais apresenta-se s concepção da Gestalt-terapia sobre a psicopatologia, qual 
seja a de uma forma de ajustamento criativo enrijecido e cronificado no tempo. Ajustamentos do 
tipo neurótico e psicótico são diferenciados. O fato de se constituir como abordagem psicológica 
no contexto de movimento antipsiquiátrico dá à Gestalt posicionamento diferenciado ante o 
diagnóstico, mais humanizado, e o processo terapêutico. Diante das evidências e características 
que colocam o paradigma da Intervenção Precoce nas Psicoses e a Gestalt-terapia em condição 
de vanguarda no cenário das abordagens psicoterapêuticas, apresenta-se o relato da experiência 
clínica que permitiu as primeiras elaborações rumo às possíveis intersecções. Passa-se, então, a tecer 
aproximações teóricas entre o paradigma e a abordagem de modo a legitimar e ampliar possíveis 
encontros entre eles. Sugere-se que ao resultado dessa intersecção dê-se o nome de Intervenção 
Precoce nos Ajustamentos do tipo Psicótico.
Palavras-chave: intervenção precoce, gestal-terapia, ajustamento psicótico.

EARLY INTERVENTION IN THE ADJUSTMENT OF 
PSYCHOTIC TYPES AND A GESTALT-THERAPY BASED 
CLINICAL APPROACH: PRELIMINARY ESSAYS

ABSTRACT. The paradigm of early intervention in psychoses is new to the brazilian health 
system and refers to a wide array of possible therapies applied as early as possible and targeted at 
hindering the chronic and deleterious effects of a psychotic-type episode. International literature 
indicates the benefits and importance of implementation of such therapies. Based on international 
experience, the psychotherapy applied in the paradigm is characterized. The epistemological review 
of gestalt-therapy – rooted philosophically in humanism, existentialism and phenomenology 
and, theoretically, in gestalt psychology, holistic, organismic and field theories – reveals that it is 
a psychotherapeutic framework of great complexity and possibilities. The postures, the principal 
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psychotherapeutic constructs and instruments derived from its epistemic base provide an idea 
of how gestalt therapy is organized as a formalized clinical conception. With these references, 
gestalt-therapy’s conception on psychopathology is presented as a form of creative adjustment 
that has become rigid and chronic over time. Adjustments of the neurotic and psychotic type are 
differentiated. The fact of becoming a psychological approach in the context of the anti- psychiatric 
movement makes it possible for gestalt to adopt a differentiated and more humanized position 
in the face of the diagnosis and therapeutic process. In light of the evidence and characteristics 
that place the paradigm of early intervention in psychoses and gestalt-therapy in the vanguard of 
psychotherapeutic approaches, clinical experience is discussed, making it possible to take initial 
steps toward possible intersections. The next step is to theorize as to a theoretical coming together 
of the paradigm and approach in such a way as to legitimize and broaden possible meeting points 
between them. It is suggested that the name early intervention in adjustments of the psychotic type 
be given to the result of this intersection.
Keywords: early intervention, gestalt-therapy, psychotic adjustment.

PRÓDROMOS E QUALIDADE DE VIDA DE JOVENS NA 
MORADIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Osse, Cleuser Maria Campos (2008). Pródromos e qualidade de vida de jovens na moradia estudantil 
da Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. O propósito principal deste estudo foi mapear as condições psicológicas, sociais e de 
qualidade de vida do jovem universitário residente na moradia estudantil da UnB, objetivando 
ao final subsidiar futuros programas de proteção, prevenção e assistência desta população. A 
procura por assistência psicológica em programas da UnB é composta em sua maioria por jovens 
universitários entre 17 e 25 anos, em fase crítica de desenvolvimento psicossocial, experimentando 
muitas mudanças e, tratando-se dos residentes da moradia estudantil, tendo saído da casa de seus 
pais pela primeira vez para morar na universidade. Para verificar a existência de pródromos e 
conhecer a qualidade de vida desses jovens, foram utilizados questionários auto-aplicáveis, sobre 
questões demográficas, de eventos de vida na infância, durante a vida e no último ano, uso de álcool 
e outras substâncias e de risco e ideação ao suicídio. Oitenta e sete (87) voluntários participaram 
da pesquisa. Os resultados apontam para uma realidade preocupante: jovens na maioria com 
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até 25 anos de idade, com dificuldades para a sua manutenção material na universidade. Foram 
identificados, em sua maioria, pródromos que indicaram ansiedade, depressão e dificuldades 
em aceitar/procurar ajuda. As dificuldades financeiras, o ambiente social composto por um 
complexo emaranhado de relações e a carência de orientação e apoio identificados, favorecerem o 
aparecimento de comportamentos de risco como tentativa de solução de problemas relacionados 
ao sofrimento psíquico. Apesar da existência de programas estudantis na UnB, estes ainda não 
conseguem cobrir toda a complexa demanda por assistência destes estudantes. Ficou evidente 
a necessidade de implementação de investimentos que privilegiem a saúde física e mental e que 
possibilitem não só a permanência na universidade, mas uma permanência com qualidade. 
Sugerem-se ações emergenciais, a médio e em longo prazo, para que os programas já existentes 
na instituição possam atender de maneira mais abrangente os alunos da moradia estudantil, 
objetivando obter melhor rendimento acadêmico e qualidade de vida na moradia estudantil.
Palavras-chave: jovem adulto, universitário,sofrimento psíquico,saúde mental.

PRODROMES AND QUALITY OF LIFE OF YOUNG 
UNIVERSITY STUDENTS LIVING IN STUDENT’S 
HOUSING AT THE UNIVERSITY OF BRASILIA

ABSTRACT. The purpose of this study was to map out the psychological, social and quality-of-life 
conditions of young university students living in campus dormitories of the University of Brasília 
(UnB). The data may provide inputs for drawing up future protection, prevention and assistance 
programs for this population. Most young university students seeking psychological assistance in 
UnB’s programs are aged from 17 to 25 years old, in a critical psychosocial development phase and 
experiencing many changes, like living in campus dormitories usually after living their parents’ 
home for the first time. Aiming checking the existence of prodromes and life’s quality of these 
young people, self-applicable questionnaires were used dealing with issues relating to demography, 
life events in childhood, lifetime events and events in the previous year, use of drugs and other 
substances, risk behaviors and ideation to suicide, use and knowledge of UnB´s assistance services. 
Eighty-seven volunteers took part in the survey. The results point to a worrying reality: most of 
these young people are aged up to 25 years old and are facing difficulties beyond their material 
needs to continue to attend the university. Most of the surveyed students revealed prodromes like 
anxiety, depression and difficulties to accept/seek help on the part of. The financial difficulties, the 
social environment characterized by complex relationships, and the lack of guidance and support 
make up a scenario which encourages risk behaviors to solve psychic suffering. Although assisting 
programs are available at UnB for these young people, they have not been able to manage the 



167DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2008

complex demand for assistance from these students. It became evident that is necessary to improve 
the physical and mental health of the students in order to make it possible for them not only to 
continue to attend the university, but to increase their quality of life. In this sense, suggestions of 
medium- and long-term emergency actions are presented.
Keywords: young adult, college students, psychic suffering, mental health.

AS TRANSFORMAÇÕES DA PSICANÁLISE 
FREUDIANA: LIMITES E POSSIBILIDADES13

Abreu, Giovana Duailibe de (2008). As transformações da psicanálise freudiana: limites e 
possibilidades. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
RESUMO. O presente trabalho possui como objetivo apresentar algumas transformações pelas 
quais passa a psicanálise freudiana, no sentido de elucidá-las como possibilidades para o trabalho 
terapêutico acontecer. São elas: o método da recordação, o método da interpretação e o conceito 
de fantasia e o conceito de pulsão. Após serem demarcadas como possibilidades, pois sustentam o 
trabalho, apresentam-se os limites terapêuticos nos quais as mesmas podem recair. A exploração 
do tema se dará em meio à investigação da obra freudiana, que, aqui, marca também um tempo 
cronológico. Os Estudos sobre a Histeria (1895) dizem da aplicação do método de recordação como 
instrumento que sustenta o trabalho.Já a Interpretação dos Sonhos (1900), o caso Dora (1905[1901]) 
e os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905) embasam a aplicação da interpretação 
e da fantasia no tratamento. Artigos publicados entre 1914 e 1923 são apresentados a fim de 
demonstrar o conceito de pulsão enquanto instrumento que possibilita o trabalho, pois o sustenta. 
Considerações sobre o corpo em psicanálise são elucidadas para dizer do pulsional no tratamento. 
Além disso, serão utilizados alguns autores contemporâneos que discorrem sobre o tema proposto. 
O trabalho é concluído com a retomada das transformações como possibilidades que esbarram em 
certos limites, além da exposição de algumas questões reflexivas acerca dos rumos tomados pela 
psicanálise contemporânea. 

13  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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Palavras-chave: psicanálise freudiana, método de recordação, método de interpretação, fantasia, 
pulsão, possibilidades terapêuticas, limites terapêuticos.

THE TRANSFORMATIONS IN FREUDIAN 
PSYCHOANALYSIS: LIMITS AND POSSIBILITIES

ABSTRACT. The current work has the objective of introducing some of the changes that Freudian 
psychoanalysis is going through, with the propose of elucidating them as opportunities so that the 
therapeutic work happens. They are: the method of remembrance, the method of interpretation, 
the concept of fantasy and the concept of drive. After being established as possibilities, introduce 
the therapeutic limits where they can lie. The exploration of the issue will be done together with 
an analysis of Freud’s work, in a chronological order. The Studies on Hysteria (1895) argues on the 
use of remembrance as an instrument that supports the therapeutic work. Still in the same chapter, 
it appears the Project for a Scientific Psychology (1950[1895]) demonstrating Freud’s pretensions 
for psychoanalysis at that time. Already in The Interpretation of Dreams (1900), the Dora’s case 
(1905[1901]) and Three Essays on the Theory of Sexuality (1905) establishes the application of 
interpretation and fantasy in the treatment. Articles published between 1914 and 1923 are presented 
in order to demonstrate the concept of drive as an instrument that makes the work possible, since 
it supports it. Considerations on the body in psychoanalysis are elucidated to say about drive in 
the treatment. In addition will be used some contemporary authors that discourse on the proposed 
topic. The work is ended by the recovering of the transformations as possibilities that come up 
against certain limits, and also by the examination of some reflexive questions about the courses 
taken by contemporary psychoanalysis.
Keywords: Freudian psychoanalysis, method of remembrance, method of interpretation, fantasy, 
drive, therapeutic possibilities, therapeutic limits.
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CONSTRUÇÕES ENTRE NARCISISMO E PERDA NA DEPRESSÃO14

Sarmento, Mariana Machado (2008). Construções entre narcisismo e perda na depressão. Dissertação 
de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília..

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
RESUMO. Este trabalho propõe-se a apresentar construções teóricas em psicanálise a respeito 
da depressão como expressão de sofrimento psíquico. Para isso, busca-se investigar a dinâmica 
do psiquismo na depressão e seus efeitos na transferência. Partindo da experiência da clínica 
psicanalítica, são destacados aspectos que correspondem ao conceito de narcisismo e à perda, 
elementos que ecoam a situação do deprimido. Qualificando-se a depressão como neurose 
narcísica, propõe-se uma aproximação da descrição do estado deprimido ao melancólico conforme 
apresentado na obra freudiana. Considerando o narcisismo como mecanismo central na depressão, 
relaciona-se a questão da constituição do eu com a noção de vinculação aos objetos no estado 
deprimido. Concebendo que o investimento no eu como único objeto pulsional indica um 
funcionamento narcisista, questiona-se acerca da restituição do objeto na fantasia nas neuroses 
narcísicas. Propõe-se, então, uma problemática entre fantasia, angústia e perda, sugerindo que a 
fantasia tenha uma função de reorganizar a perda, inscrevendo-se aí uma relação de temporalidade. 
Em função da organização narcisista e sua relação com a perda de amor, supõe-se que na depressão 
haja uma recusa à ligação ao outro como dispositivo de defesa. A desconsideração ao outro 
leva a problematizar a questão transferencial com deprimidos, tendo como núcleo o narcisismo 
como obstáculo à transferência. Assim, discute-se a constituição do eu nas neuroses narcisistas 
e suas implicações no processo analítico, apontando-se caminhos para a efetividade do trabalho 
psicanalítico com pacientes deprimidos, tendo como eixo o amor de transferência.
Palavras-chave: depressão, fantasia, narcisismo, perda, temporalidade, transferência.

CONSTRUCTIONS REGARDING NARCISSISM AND LOSS IN DEPRESSION 
ABSTRACT. This work intends to present theoretical constructions in psychoanalysis in what 
respects depression as the expression of psychic suffering. In order for this to be achieved, it 
investigates the dynamics of the psychic in depression and its effects in transference. Starting from 
the experience of psychoanalytical clinic, aspects corresponding to the concepts of narcissism 

14  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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and loss are enhanced. These elements echo the situation of the depressed subject. In qualifying 
depression as a narcissistic neurosis, the present works proposes an approximation of the 
description of the depressive condition to the melancholic one as presented in Freudian works. 
Considering narcissism as the central mechanism in depression, the issue of the constitution 
of self is linked to the notion of connection to objects in the depressive state. Considering that 
the investment in the self as the only driving object indicates a narcissistic functioning, it raises 
questions about the restitution of the object in fantasy in the narcissistic neurosis. A problematic 
relation between fantasy, anguish and loss is then proposed, suggesting that fantasy has as a role 
the reorganization of the loss, which inscribes in it a temporality relation. Due to the narcissistic 
organization and its relation to the loss of love, it is supposed that, in depression, there is a denial 
in connecting to the other as a defense mechanism. The disregard for the other leads to the 
argumentation of the issue of transference in depressed subjects, being narcissism, as an obstacle 
to transference, the core issue of this matter. Thus, the present work discusses the constitution of 
self in narcissistic neuroses and its implications in the psychoanalytical process, pointing out paths 
for an effective psychoanalytical work with depressed patients, which will have as axis the love of 
transference. 
Keywords: depression, fantasy, narcissism, loss, temporality, transference.

SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE E RISCO SUICIDA: 
UMA ANÁLISE PELO MÉTODO DE RORSCHACH

Martins. Liliane Domingos (2008). Sofrimento psíquico grave e risco suicida: uma análise pelo 
método de Rorschach. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares
RESUMO. O suicídio é um fenômeno complexo que exige intervenção qualificada dos profissionais 
de saúde visando minimizar os efeitos das condições que evocam sofrimento psíquico grave e os 
impulsos autodestrutivos associados. Este estudo objetivou descrever a diversidade de configurações 
psicológicas e psicopatológicas em um grupo de pacientes em risco de suicídio, utilizando o Método 
de Rorschach pelo Sistema Compreensivo. Foram avaliados 40 pacientes com ideação suicida atual 
grave ou tentativa de suicídio até 30 dias antes da avaliação. Os resultados indicaram significativas 
dificuldades psicológicas. Apontaram uma capacidade limitada de controle do estresse devido 
a restrita qualidade dos recursos e estados de sobrecarga afetiva e ideacional que dificultam a 
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manutenção ou recuperação do equilíbrio psicológico. Evidenciaram também prejuízos cognitivos 
extensivos no processamento de informação, tradução e conceitualização de estímulos. Estes fatores 
conduzem a falhas significativas no reconhecimento da realidade e a problemas de comunicação 
entre o sujeito e seu meio. Afetos desorganizados estavam marcados pela impulsividade, emoções 
dolorosas e constrição afetiva, favorecendo condições de sofrimento e descontrole emocional. A 
autopercepção e percepção interpessoal estavam baseadas em conceitos negativos e pessimistas de 
si e dos outros e determinavam expectativas ruins e desprazerosas sobre os contatos interpessoais e 
o futuro em geral. Esses resultados revelaram um quadro de risco, caracterizado por configurações 
psicopatológicas com déficits na estruturação da personalidade e reduzida capacidade de 
enfrentamento das demandas cotidianas. Finalmente, esta pesquisa teceu considerações acerca de 
recomendações psicoterapêuticas no trabalho com pacientes em risco de suicídio.
Palavras-chave: método de Rorschach, suicídio, fatores de risco, psicopatologia, intervenção em 
crise.

SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND SUICIDAL RISK: 
AN ANALYSIS USING THE RORSCHACH METHOD

ABSTRACT. Suicide is a complex phenomenon. It demands qualified interventions from health 
professionals to minimize the effects of the conditions that evoke psychic suffering and associated 
self-destructive impulses. The objective of this study was to describe the diversity of psychological 
and psychopathological configurations within a group of suicide risk patients, using the Rorschach’s 
Comprehensive System. Forty patients with serious current suicide ideation or a suicide attempt 
within 30 days were evaluated. The results indicated significant psychological difficulties. They 
revealed a limited capacity of stress control due to restricted quality of resources and overwhelming 
affective and ideational states that hinder the maintenance or recovery of psychological balance. 
There were also extensive cognitive impairments regarding information processing, translation 
and conceptualization of stimuli. These factors lead to significant failures in recognizing reality and 
to communication problems between the subject and others. Disorganized affects were marked 
by impulsivity, painful emotions and affective constriction, fostering suffering conditions and 
emotional lack of control. Self-perception and interpersonal perception were based on negative 
and pessimistic concepts of self and others which determine bad and unpleasant expectations 
about interpersonal contacts and the future in general. These results revealed a picture of risk 
characterized by psychopathological configurations with deficits in personality structure and 
reduced capacity of coping with daily demands. Finally, this research offered considerations 
regarding psychotherapeutic recommendations for the treatment of patients with suicide risk.
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Keywords: Rorschach method, suicide, risk factors, psychopathology, crisis intervention.

AVALIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA ESCOLA - UMA 
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS

Vasconcelos, Mackill Lima (2008). Avaliação das redes sociais da escola - uma estratégia de prevenção 
do uso de drogas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack
RESUMO. A escola precisa sentir-se protegida para poder proteger os alunos do risco do 
envolvimento com drogas. Por sua vez, esta proteção da escola depende de suas redes de apoio 
junto às famílias e à comunidade. A pesquisa realizada apresenta subsídios teórico-metodológicos 
para a prevenção do uso de drogas no contexto da escola, seguindo a Política Nacional sobre 
Drogas que destaca a construção de redes sociais como estratégia para a melhoria das condições 
de vida e promoção da saúde. Uma intervenção em rede tem a proposta de levar a comunidade 
a assumir a responsabilidade pelo gerenciamento dos seus recursos e pela solução dos seus 
problemas, adotando-se uma perspectiva de diagnóstico sistêmico relacional e contextualizado. 
A proposta metodológica deste estudo é de natureza qualitativa e participante com entrevistas 
semi-estruturadas, grupos reflexivos e observação participante realizadas em uma escola 
pública de Goiânia/GO. Participaram da pesquisa, representantes de todos os segmentos da 
comunidade escolar. Num primeiro nível de análise, apresenta-se uma proposta metodológica 
para o mapeamento das redes sociais da escola que consiste em um trabalho individual e coletivo, 
envolvendo alunos, professores, funcionários e famílias num processo crítico e reflexivo sobre a 
realidade das parcerias existentes no contexto escolar. Este estudo mostrou que a metodologia de 
mapeamento das redes sociais além de promover uma consciência sobre a constelação social da 
escola é também uma estratégia mobilizadora e integradora da rede interna da instituição. Num 
segundo nível são apresentados os resultados procedentes do mapeamento que informam o estado 
da rede social da escola. Foi adotada a hermenêutica de profundidade para analisar os resultados 
das informações verbais nos grupos reflexivos apresentados na forma de um capítulo que revela 
o retrato das contradições da escola pública brasileira, a partir da avaliação da rede social de uma 
escola goiana. Conclui-se, portanto, que a proposta construída de avaliação das redes sociais da 
escola, é uma estratégia que viabiliza a sua ampliação junto às famílias, às instituições de saúde, 
assistência e segurança e comunidade para uma efetiva prevenção do uso de drogas. 
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Palavras-chave: prevenção do uso de drogas, redes, escola.

SCHOOL’S SOCIAL NETWORKS EVALUATION – 
A STRATEGY TO PREVENT DRUG USE

ABSTRACT. The school needs to feel protected in order to protect students of the risk of the 
involvement with drugs. In turn, this protection of the school depends on its networks of support 
among the families and the community. This study presents theoretical and methodological 
subsidies, for the prevention of drug use in the context of the school, following the Brazilian 
National Policy on Drugs that highlights the construction of social networks as a strategy for the 
improving of the living conditions and health promotion. A network intervention has the proposal 
to bring the community to assume the responsibility for the managing of its resources and for 
the solution of its own problems. For this purpose this study adopted a systemic perspective of 
relational and contextualized diagnosis. The proposed methodology of this study is qualitative 
in nature and participant, with semi-structured interviews, reflective groups and participant 
observation, made in a public school in Goiânia / GO. Representatives of all school community’s 
segments took part in the study. In a first level of analysis, it is presented a methodological proposal 
for the mapping of social networks of the school, which consists in an individual and collective 
work, involving students, teachers, functionaries and families in a critical and reflexive process 
about the reality of the existing partnerships in the school context. This study showed that the 
methodology of mapping the social networks promotes a conscience of the social constellation of 
the school. It is also a strategy to mobilize and to integrate the institution’s internal network. In a 
second level it is presented the mapping results that informs the school’ social network condition. 
It were adopted the hermeneutics of depth, with the results of the verbal information’s analysis 
presented in a chapter that reveals the portrait of the contradictions of the Brazilian public schools, 
from the evaluation of the social network of a school in Goiânia / GO. As a conclusion of the study 
follows therefore that the proposal built, of an evaluation of the social networks of the school, is a 
strategy which enables its amplification along with the families, institutions of health, security and 
assistance, and the community as well, for an effective drug use prevention.
Keywords: drug use prevention, networks, school.
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DO SUJEITO À LEI, DA LEI AO SUJEITO: O REVELAR 
DAS EXPERIÊNCIAS SUBJETIVAS DE ENVOLVIMENTO 
COM A JUSTIÇA POR USO DE DROGAS NO CONTEXTO 
DO ACOLHIMENTO PSICOSSOCIAL 15

Sócrates, Adriana Barbosa (2008). Do sujeito à lei, da lei ao sujeito: o revelar das experiências 
subjetivas de envolvimento com a justiça por uso de drogas no contexto do acolhimento psicossocial. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Oliver Sudbrack
RESUMO. O presente estudo aborda as experiências subjetivas vivenciadas e reveladas no 
Acolhimento Psicossocial de usuários de drogas em seu envolvimento com a Justiça. A inserção 
da pesquisadora na execução do Projeto Piloto de Intervenção Psicossocial para jurisdicionados 
do MPDFT em cumprimento de medidas alternativas pelo uso de drogas possibilitou alcançar o 
objetivo de verificar como ocorrem essas experiências em 24 sujeitos nesse contexto, bem como 
subsidiar teórica e metodologicamente os Serviços Psicossociais. Adotamos como condução teórica 
a psicossociologia pela vertente psicanalítica, que emancipa o sujeito para além de suas experiências 
com a Justiça. A epistemologia qualitativa consistiu a orientação metodológica utilizada. 
Inauguramos quatro zonas de sentido, a partir dos indicadores de sentido que instauraram as 
demarcações abstratas e dinâmicas, no movimento contínuo e recíproco vivenciado pelos sujeitos, 
considerados como colaboradores desse estudo. As duas primeiras zonas de sentido perpassam as 
experiências dos sujeitos com o pessoal singular, e as outras duas perpassam as experiências dos 
sujeitos com o social, nesse cenário. Verificamos estar presente no campo de estudo um movimento 
do sujeito à Lei e da Lei ao sujeito, e apontamos a importância do acolhimento nestes moldes para as 
intervenções psicossociais no âmbito da Justiça.
Palavras-chave: usuários de drogas, envolvimento com a Justiça, experiências subjetivas, 
acolhimento psicossocial, justiça, psicanálise, sujeitos, drogas.

15  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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FROM THE SUBJECT TO THE LAW, FROM THE LAW TO THE 
SUBJECT: REVEALING THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF 
BEING INVOLVED WITH THE JUSTICE BECAUSE OF DRUG 
USE IN THE CONTEXT OF PSYCHOSOCIAL ASSISTANCE

ABSTRACT. This research addresses the subjective experiences disclosed and lived by people 
prosecuted for consumption of drugs during the psychosocial assistance. The direct participation of 
the researcher in the Pilot Project of Psychosocial Intervention of the Attorney General Department 
– MPDFT, for people servicing alternative sentences for drug use offences, allowed to check how 
these experiences happen with 24 persons in this scenario and to advise the programme staff 
both theoretical and methodologically. We adopted as theoretical reference the psychoanalytical 
approach to psychossociology, with an emancipatory perspective for the offenders, who go beyond 
the experience of Court. The qualitative epistemology was the methodological guideline. We 
established four dynamic fundamental approaches departing from the indicators which set out 
abstract areas, showing the continuous and reciprocal movement of the subjects performing the 
role of collaborators for this research. The first two approaches deal with the experiences of the 
subjects in a singular perspective, whilst the other two approaches work with the social perspective 
in this scenario. We found the existence of a movement of the subject towards the Law and of the 
Law towards the subject, and we found the importance of the psychosocial intervention in the 
Administration of Justice.
Keywords: drug consumption, involvement with justice, subjective experiences psychosocial 
intervention, justice, psychoanalysis, subjects, drugs.

ACOLHE-ME EM TEU COLO: A FUNÇÃO DO CORPO DO ANALISTA 
NO TRATAMENTO PSICANALÍTICO COM A CRIANÇA AUTISTA 16

Araújo, Caroline Fabrine Nunes (2008). Acolhe-me em teu colo: a função do analista no tratamento 
psicanalítico com a criança autista. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

16  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. A clínica psicanalítica com crianças ensimesmadas despertou o interesse e a necessidade 
de se pesquisar a importância sensorial do corpo do analista no tratamento com a criança autista. 
O tema dessa pesquisa é a função do corpo do analista no tratamento psicanalítico com a criança 
autista. A proposta central é pesquisar e discutir a função do corpo do analista, um corpo que 
favorece a criação de um ambiente holding e continente das angústias do paciente, pensando a 
relação do analista com a criança para além dos limites da interpretação. Para isso, adota-se a 
postura de “analista não-intérprete” (Tafuri, 2003), uma postura que implica “estar com” a criança 
à sua maneira, oferecendo uma escuta diferenciada. Nessa pesquisa, relata-se a evolução do 
tratamento de uma criança autista, dando ênfase à função de continência do analista a partir da 
relação sensorial corporal estabelecida entre ele e a criança. A relevância do corpo do analista no 
tratamento da criança autista remete às primeiras experiências sensoriais mãe-bebê, onde a mãe se 
adapta às necessidades do seu bebê, fornecendo o ambiente para que ele possa se constituir como 
sujeito. A relação entre o analista e a criança autista se baseia no paradigma da relação mãe-bebê, 
que será desenvolvida ao longo desse estudo. 
Palavras-chave: autismo, corpo, ambiente holding, continência, transferência.

ACCEPT ME IN YOUR LAP: THE FUNCTION OF THE 
BODY OF THE ANALYST IN THE PSYCHOANALYTIC 
TREATMENT OF AN AUTISTIC CHILD

ABSTRACT. The psychoanalytic clinic with self-engrossed children woke the interest and the 
necessity of investigating the sensory importance of the body of the analyst in the treatment 
with the autistic child. The subject of this inquiry is the function of the body of the analyst in the 
psychoanalytic treatment with the autistic child. The central proposal is to investigate and to discuss 
the function of the body of the analyst, a body that favors the creation of a holding environment 
and that can contain the anguishes of the patient, considering the relation between the analyst and 
the child beyond the limits of interpretation. For that, it is advisable to adopt the posture of a “non-
interpreter analyst” (Tafuri, 2003), a posture that implies “being with” the child his/her way, offering 
him/her differentiated listening. In this inquiry, the evolution of the treatment of an autistic child 
is reported, giving emphasis to the containing function of the analyst from the sensory physical 
relation established between him/her and the child. The relevance of the body of the analyst in the 
treatment of the autistic child sends to the first mother-baby sensory experiences, where the mother 
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adapts herself to the necessities of her baby, providing him/her with the environment so that he/
she can become a person. The relation between the analyst and the autistic child is based on the 
paradigm of the relation mother-baby, which will be developed along this study.
Keywords: autism, body, holding environment, containing, transference.

A TRANSFERÊNCIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA COM 
CRIANÇAS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE 17

Januário, Lívia Milhomem (2008). A transferência na clínica psicanalítica com crianças em sofrimento 
psíquico grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. A área de interesse desta dissertação é a psicanálise com crianças em sofrimento 
psíquico grave, e o objeto de pesquisa é a relação transferencial com essas crianças. Primeiramente, 
reflete-se sobre o sofrimento psíquico grave adotando a postura clínica de escutar o sujeito 
para além da patologia e do sintoma, pensando o sujeito como um ser com singularidades e 
com particularidades. Em seguida, investiga-se e discute-se sobre as formas de abordar e de 
analisar a transferência na clínica psicanalítica com crianças em sofrimento psíquico grave 
e ainda identificam-se algumas das especificidades da relação transferencial nessa clínica. 
Posteriormente, demonstra-se a importância de pensar o manejo da transferência para além dos 
limites da interpretação e resgata-se a importância dos vínculos sensoriais não-verbais na relação 
transferencial. Realiza-se um estudo teórico a partir das obras de Freud, de Klein e de Winnicott, 
priorizando os textos sobre transferência, e relata-se a evolução do tratamento de duas crianças em 
sofrimento psíquico grave, enfocando as especificidades e as mudanças na relação transferencial 
com cada criança. Discute-se a importância de pensar a transferência na clínica com crianças 
em sofrimento psíquico grave não apenas como uma forma de re-significação de sentido e de 
significado de algo vivido, mas também como uma forma de constituir o vivido na relação atual 
com a analista. A relação transferencial é vista como lugar privilegiado para a instauração de 
experiências inaugurais, do não vivido e do por viver.
Palavras-chave: psicanálise, transferência, sofrimento psíquico grave, crianças.

17  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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TRANSFERENCE IN THE PSYCHOANALYTICAL CLINICAL PRACTICE 
WITH CHILDREN IN SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS

ABSTRACT. The area of interest in this dissertation is the psychoanalysis with children in serious 
psychic suffering, aiming the transferencial relationship with them. Firstly, it reflects on the serious 
psychic suffering, adopting the clinical posture of listen the subject beyond the pathology and the 
symptoms, thinking the subject as a being with his own singularities and particularities. Next, 
the ways of thinking and analyzing the transference with children in serious psychic suffering are 
investigated and discussed, and also its specificities are identified. Subsequently, the importance of 
thinking the transferencial handling far beyond the limits of the interpretation is demonstrated, 
bringing back the importance of non-verbal sensorial bonds in the transferencial relationship. 
A theoretical study on Freud, Klein and Winnicott works is carried out, especially their texts 
on transference and an evolution of the treatment of two children in serious psychic suffering 
is related, focusing on the specificities and changing in the transferencial relationship with each 
child. This dissertation discusses about the importance of thinking clinical transference with 
children in serious psychic suffering not only as a resignification of the meaning of something 
experienced, but also as a way to constitute what is experienced in the relationship with the analyst. 
The transferencial relationship is seeing as a privileged place for the establishment of inaugural 
experiences, some of them not yet lived and others which are to be lived.
Keywords: psychoanalysis, transference, severe psychological distress, children.

DANÇA POPULAR E PSICOTERAPIA: UM ESTUDO SOBRE 
“EFEITOS TERAPÊUTICOS” EM INTEGRANTES DO GRUPO 
BAIADÔ – PESQUISA E PRÁTICA DE DANÇAS BRASILEIRAS 18

Lima, Déborah Maia de (2008). Dança popular e psicoterapia: um estudo sobre “efeitos 
terapêuticos”em integrantes do grupo Baiadô – Pesquisa e prática de danças brasileiras. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto

18  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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RESUMO. O ato de dançar acompanha a história humana desde suas origens. Em seu início e 
de maneira eminentemente coletiva, esta forma de movimentação corporal foi e ainda tem sido 
um importante meio de comunicação e expressão humanas. Realizou-se neste trabalho, um 
estudo sobre os efeitos terapêuticos encontrados no Grupo Baiadô: Pesquisa e Prática de Danças 
Brasileiras, um Projeto Ensino e Extensão da Universidade Federal de Uberlândia, MG. Este grupo 
pratica danças populares de algumas regiões do Brasil e tem por meta estudar danças e ritmos 
brasileiros originados da tradição. A investigação realizada foi de natureza exploratória e qualitativa. 
Um questionário foi aplicado, cujas perguntas englobam os seguintes campos de investigação: 
a) a compreensão dos membros do Baiadô a respeito da Cultura Popular; b) as modificações 
pessoais entendidas como advindas da permanência no grupo; c) as informações pessoais sobre 
seus participantes; d) os efeitos (terapêuticos) identificados pelos integrantes em si mesmos, a 
partir da freqüência nas atividades do grupo em questão. As respostas das perguntas abertas foram 
analisadas segundo a metodologia de Análise de Conteúdo e distribuídas em categorias globais 
e iniciais. Em uma análise das respostas e das crenças dos membros do Baiadô obtidas a partir 
do instrumento aplicado, foi reconhecida, por parte de seus integrantes, a existência de efeitos 
positivos, em decorrência de sua participação das atividades do grupo. Foi também encontrado 
que, independentemente da atuação em um contexto onde existiam as danças populares brasileiras, 
o vínculo e o relacionamento entre seus integrantes tiveram uma fundamental relevância nas 
modificações descritas pelos participantes. Considerações sobre cultura popular, cultura de 
massa, psicoterapia e sobre a dança e sua história, propiciaram reflexões sobre a inserção desta 
manifestação artística no campo das terapias.
Palavras-chave: dança brasileira, cultura popular, psicoterapia, efeito terapêutico.

FOLK DANCE AND PSYCHOTHERAPY: A STUDY ON THE “ 
THERAPEUTIC EFFECT” OF BAIADÔ GROUP MEMBERS - 
RESEARCH AND PRACTICE OF BRAZILIAN DANCES

ABSTRACT. Dancing has been present in the mankind History since primitive times. Such 
kind of body movement was, in a strongly collective way, an important means of communication 
and human expression in its beginnings and it has remained so. In the present research a study 
concerning the therapeutic effects found in the Baiadô group: Brazilian Dance Research and 
Practice, an Extension Project of the Federal University of Uberlândia, MG. The Baiadô members 
perform popular dances from some Brazilian regions by aiming at the traditional dance and rhythm 
research and renewal. The investigation was a qualitatively exploratory study, carried out by using 
a questionnaire including questions on the following investigation areas: a) the Baiadô member 
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comprehension concerning Popular Culture; b) intrapersonal changes regarded as derived from the 
group participation; c) personal information about the participants; d) the inner therapeutic effects 
identified by the members due to the participation in the group. The open questions were analyzed 
according to the Analysis of Content methodology and classified as initial and overall categories. 
The existence of positive effects stemmed from rehearsal participation according to member answer 
and belief analysis was recognized by some of them. It was also found that the link set by the 
members and the relationship among them had fundamental importance on the described changes 
regardless of their performances. Considerations regarding concepts on popular culture, mass 
culture, psychotherapy, dance and its history provided some thoughts concerning the inclusion of 
this artistic manifestation in therapy areas
Keywords: Brazilian dance, popular culture, psychotherapy, therapeutic effect.

ENVELHECIMENTO E CULTURA: AS PERDAS NA VELHICE 
À LUZ DE OBRA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 19

Cocentino, Jamille Mamed Bomfim (2008). Envelhecimento e cultura: as perdas na velhice à luz 
de obra de Gabriel Garcia Marquez. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. Compreender os processos subjetivos sociais e individuais relacionados às perdas 
na velhice na sociedade contemporânea é o objetivo principal deste estudo, que apresenta um 
diálogo da psicologia clínica com outras áreas do conhecimento acerca da temática. Este trabalho 
examina as perdas relacionadas ao processo de envelhecimento humano por meio de uma 
metodologia qualitativa e com a adoção de uma perspectiva interdisciplinar. O diálogo entre a 
literatura pertinente sobre o tema do envelhecimento humano e a obra O amor nos tempos do 
cólera, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, é um recurso metodológico adotado para 
analisar as perdas na velhice. A partir do romance é possível identificar e analisar dificuldades e 
conquistas freqüentes ao longo do desenvolvimento humano, os processos subjetivos associados 
ao envelhecimento, o imaginário social predominantemente negativo sobre essa fase da vida e as 
perdas vividas na velhice, entre as quais aquelas relativas ao corpo, ao fim das relações de trabalho 

19  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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e ao relacionamento social e familiar. Ao retratar mitos, crenças e conteúdos subjetivos manifestos 
na vida cotidiana e ao enunciar, por meio de palavras, como a velhice vem sendo representada e 
construída socialmente no tecido cultural, a literatura constitui uma importante possibilidade e 
instrumento para a compreensão psicológica de processos subjetivos que perpassam a velhice e 
o imaginário social. À luz de reflexões e diálogos entre o pensamento freudiano e a construção 
literária de Gabriel García Márquez, concluímos que as dificuldades associadas à velhice são, 
freqüentemente, aquelas relacionadas às perdas e ao enfrentamento da morte e do conseqüente luto. 
Palavras-chave: velhice, perdas, literatura, luto, García Márquez, Freud.

AGING AND CULTURE: UNDERSTANDING LOSSES OF THE ELDERLY 
BASED ON THE WORK OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ

ABSTRACT. The understanding of the social and individual subjective processes related to old-
age losses in contemporary society is the main objective of this study, which presents a thematic 
dialogue among clinic psychology and other areas of knowledge. This study investigates the 
losses related to the human aging process through a qualitative methodology and under an 
interdisciplinary perspective. The dialogue among scientific literature about human aging and 
the book El amor en los tiempos del cólera, by Colombian writer Gabriel García Márquez, is a 
methodological resource adopted in order to analyze old-age losses. It is possible to identify and 
analyze various issues in the novel such as difficulties and achievements on human development, 
the subjective processes associated to aging, the mainly negative social imaginary about such life 
phase and the losses experienced in old-age such as those related to the body, to the conclusion of 
work relations and to social and family relationship. By describing myths, beliefs and subjective 
contents of the daily life, and by revealing with words how aging is being socially represented and 
constructed in the cultural framework, literature presents itself as an important possibility and 
means to the psychological understanding of subjective processes of old-age and of the social 
imaginary. In light of reflections and dialogues among the Freudian thought and the literary work of 
Gabriel García Márquez, we conclude that the difficulties associated to old-age are, frequently, those 
related to losses and the confrontation with death and the subsequent grief. 
Keywords: old-age, losses, literature, grief, García Márquez, Freud.
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ENTRE O ESCRITO E O DITO: DILEMAS DA 
SUBJETIVIDADE FEMININA NA CONTEMPORANEIDADE 
– O SEXO CASUAL EM ANÁLISE

Jota, Fernanda Schieber Saúde Vilas Boas de Oliveira (2008). Entre o escrito e o dito: dilemas da 
subjetividade feminina na contemporaneidade – o sexo casual em análise. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana.
RESUMO. O objetivo desta pesquisa é compreender, por meio de uma investigação bibliográfica e 
um trabalho de campo, em que medida a prática do sexo casual por mulheres suscita a existência 
de questões subjetivas femininas próprias da contemporaneidade. Dirige-se um olhar psicanalítico 
sobre a prática do sexo casual feminino buscando-se uma relação compreensiva entre os dados 
coletados na pesquisa de campo e os conceitos de pulsão, narcisismo e sexualidade feminina. 
Intenta-se, ainda, contextualizar a contemporaneidade através de autores que tratam da cultura 
e dos costumes, pois, acredita-se que as novas formas de erotismo apresentadas pela mulher 
contemporânea, como o sexo de ocasião, podem ser melhor compreendidas quando associadas 
a algumas características próprias da atualidade, a saber o espetáculo e a cultura do narcisismo. 
A pesquisa de campo comporta dois momentos. Inicialmente foram colhidas depoimentos de 
mulheres sobre sexo casual em revistas populares femininas e masculinas. Posteriormente foram 
realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas com sete mulheres com idades entre 20 e 30 
anos e em dois ambientes públicos distintos; um bar e uma universidade de Brasília. A análise 
de dados foi realizada por meio do método de análise do discurso. A dúvida, a insegurança e o 
desencanto foram fatores da subjetividade feminina suscitados pela prática do sexo casual. A dúvida 
em relação à posição feminina. A insegurança relativa ao modo com o qual a mulher se coloca nas 
relações com o sexo oposto. E o desencanto com uma perspectiva de futuro. Não saber qual é o seu 
lugar dentro da vivência da própria sexualidade foi um achado marcante dessa pesquisa.
Palavras-chave: sexualidade e subjetividade feminina, psicanálise, sexo casual, contemporaneidade.

BETWEEN THE WRITTEN AND THE SAID: THE DILEMMAS OF 
CONTEMPORARY FEMININE SUBJECTIVITY - CASUAL SEX IN REVIEW

ABSTRACT. The aim of this research is to understand, through a literature search and a field 
research, to what extent the practice of casual sex by women raises the existence of female subjective 
issues typical of the contemporary. It is aimed a psychoanalytic look on the practice of female 
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casual sex looking for a comprehensive relationship between the data collected in field research 
and the concepts of drive, narcissism and female sexuality. It is intended still contextualize the 
contemporaneoousness through authors who deal with the culture and the habits because, it is 
believed that new forms of eroticism presented by the contemporary woman, as the casual sex, can 
be better understood when associated with certain distinct characteristics of today; the spectacle 
and culture of narcissism. The field research involves two moments. Initially testimonies were 
collected from women about casual sex in female and male popular magazines. Subsequent were 
performed individual semi-structured interviews with seven women aged between 20 and 30 years 
in two different environments public, a bar and a University of Brasilia. The data analysis was done 
using the method of discourse analysis. The doubt, insecurity and disillusionment were factors of 
female subjectivity raised by the practice of casual sex. The doubt about the female position. The 
insecurity surrounding the manner in which the woman is placed in relations with the opposite 
sex. And the disillusionment with a view to the future. Not knowing what their place within the 
experience of his own sexuality was an important finding of this research.
Keywords: female sexuality and subjectivity, psychoanalysis, casual sex, contemporary.

MITO E PSICANÁLISE20

Versiani, Renata Nogueira Rocha Clementino (2008). Mito e psicanálise. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. O objetivo deste estudo é compreender a noção de mito em obras de Freud. A partir 
de compreensão de mito como uma realização de desejo, este estudo mostra que sua linguagem 
é análoga ao sonho e à fantasia. Como o mito permite a articulação de elementos opostos, ele 
oferece um apoio para a compreensão da lógica psicanalítica. A linguagem mítica oferece ao sujeito 
a possibilidade do reconhecimento de algo que provoca horror e põe em cena o desejo. O estudo 
enfatiza a idéia de mito como sonho da humanidade, liberando o imaginário. Propõe-se que o mito 
promove uma intersecção entre a realidade psíquica e a realidade exterior, o singular e o coletivo. 
A partir do mito da horda primeva, é analisada a importância de linguagem mitológica na cultura. 
Sua função no controle das regulamentações é realçada. A partir de Heros e Psique, de Apuleio, 

20  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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Édipo Rei e Antígona, ambos de Sófocles, é destacada a noção de que a realização de desejo tem a 
perspectiva de uma travessia perigosa. A importância da investigação dos mitos individuais também 
é analisada, compreendendo a clínica como um lugar para se investigar os sentidos que o sujeito 
construiu para seus enigmas.
Palavras-chave: mito, mitologia, Édipo Rei, Antígona, Prometeu, Freud, psicanálise.

MYTH AND PSYCHOANALYSIS 
ABSTRACT. The objective of this study is to comprehend the notion of myth in the work of Freud. 
From the comprehension of myth as the realization of a wish, this study shows that its language 
is analogous to dream and fantasia. Once the myth allows the articulation of opposite elements, it 
offers support to the comprehension of the psychoanalytical logic. The mythical language offers, 
to the subject, the possibility of acknowledgement of something that provokes horror and brings 
wish to the scene. This study emphasizes the idea of myth as the dream of the mankind, freeing the 
imaginary. It proposes that the myth promotes an intersection between the psychological reality 
and the external reality, between the singular and the collective. From the myth of the primeval 
horde, the importance of mythological language on culture is analyzed. Its function on the control 
of regulations is emphasized. From Apuleius’ Eros and Psyche, from Sophocles’ Oedipus Rex and 
Antigone, this text brings the notion that the realization of a wish has the same perspective of 
a dangerous crossing. The importance of the investigation of individual myths is also analyzed, 
making the clinic a place to investigate the meanings that the subject built for its own enigmas.
Keywords: myth, mythology, Oedipus, Antigone, Prometheus, Freud, psychoanalysis.

A ARTE DE ENVELHECER: UM ESTUDO SOBRE 
HISTÓRIA DE VIDA E ENVELHECIMENTO 21

Ribeiro de Lima, Priscilla Melo Ribeiro de (2008). A arte de envelhecer: um estudo sobre história de 
vida e envelhecimento. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

21  A pesquisa contou com o apoio da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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Orientadora: Vera Lúcia Decnop Coelho
RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo conhecer aspectos do processo de 
envelhecimento à luz das histórias de vida de idosos. Tendo como base a Teoria Epigenética do Ciclo 
de Vida de Erik Erikson e colaboradores, e a Perspectiva da Psicologia do Lifespan desenvolvida por 
Paul Baltes e colaboradores, oito histórias de vida foram analisadas. Procurou-se investigar o modo 
como as estratégias de seleção, otimização e compensação, e o envolvimento vital se manifestam 
na velhice, e investigar as contribuições da geratividade e da participação social no processo de 
envelhecimento. Além da entrevista semi-estruturada composta de itens referentes a vários aspectos 
da história de vida, outros instrumentos foram utilizados: o Miniexame do Estado Mental (MEEM), 
a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) e a Avaliação da Qualidade de Vida – Módulo Idoso 
(WHOQOL-Old). Entre os dados obtidos e analisados, constatou-se a influência de vários fatores, 
presentes ao longo da vida, para a construção de um envelhecimento bem-sucedido ou com a 
presença de sintomas patológicos. Participação social e geratividade desenvolvidos ao longo da vida 
parecem ser, entre outros, grandes contribuintes para a vivência de envolvimento vital na velhice. 
Por outro lado, a estagnação e carência de flexibilidade adaptativa podem acarretar conseqüências 
negativas e contribuir para surgimento de sintomas depressivos e demenciais. 
Palavras-chave: história de vida, envelhecimento bem-sucedido, modelo epigenético do ciclo de 
vida, envolvimento vital na velhice.

THE ART OF AGING: A STUDY ABOUT LIFE HISTORY AND AGING
ABSTRACT. The aim of the present study was to understand aspects of the aging process as of the 
elderly life histories. Based on Erik Erikson’s Life Cycle Epigenetic Model and Paul Baltes’ Lifespan 
Psychology, eight life histories were analyzed. So it was investigated the way selective optimization 
with compensation strategies and vital involvement aspects appear in old age, and the contributions 
of generativity and social participation to the aging process. The search instruments included a 
semi-structured interview that assessed life history aspects, the Mini-mental State Exam (MMSE), 
the Geriatric Depression Scale (GDS-15) and the World Health Organization Quality of Life 
Assessment – Old Module (WHOQOL-Old).Among the results, the influence of several factors 
presented during lifetime on the construction of a successful aging or an aging with the presence 
of pathological symptoms was observed. Social participation and generativity during lifetime seem 
to be, among others, great contributors to experience of vital involvement in old age. In contrast, 
stagnation and lack of adaptive flexibility could bring negative consequences and contribute to the 
appearance of depressive and dementia symptoms.
Keywords: life history, successful aging, life cycle epigenetic model, vital involvement
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in old age.
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QUANDO A MENINA ENJOA DA BONECA...” ENSAIO SOBRE O 
COMPLEXO DE ÉDIPO E A CONSTRUÇÃO DO FEMININO

Costa, Kelen Santana da (2009). “Quando a menina enjoa da boneca...” Ensaio sobre o Complexo 
de Édipo e a Construção do Feminino. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard 
RESUMO. Este trabalho investiga as vicissitudes do complexo de Édipo da menina e sua relação 
com a construção da feminilidade na teoria de Freud, a partir de uma incursão teórica referente ao 
assunto em sua obra. Foram utilizadas também algumas contribuições de autores contemporâneos, 
com destaque a Jacques Lacan, que enfatiza a noção de falta de objeto como central na estruturação 
do psiquismo. A pesquisa inicia com a abordagem da (re)descoberta da sexualidade infantil por 
Freud, mais especificamente do texto Três ensaios sobre a sexualidade, no qual Freud já antecipa 
a noção de um tornar-se mulher. Examina ainda o trajeto freudiano no desenvolvimento do 
constructo do Complexo de Édipo, que se tornou um dos mais importantes e controversos da 
teoria psicanalítica. E verificou que as especificidades do complexo edipiano da menina foram 
gradualmente descobertas a partir do gradual abandono da crença na existência de uma simetria 
nos complexos de meninos e meninas. Foi averiguado que o resultado proeminente do complexo 
de Édipo, tanto para meninos e meninas, é uma identificação à imagem fálica paterna. A pesquisa 
prossegue investigando a descoberta freudiana da existência de uma longa e forte relação pré-
edipiana da menina com a mãe, que representou uma verdadeira revolução nos estudos da 
sexualidade feminina. O trabalho mostra, por fim, que a travessia do complexo edipiano na menina 
é fundamental no sentido de fornecer-lhe as bases para o advento como sujeito e uma identificação 
sexual, mas não garante a saída rumo à feminilidade. Daí a conclusão de que a feminilidade é um 
percurso repleto de meandros, um devir, um tornar-se, em constante construção.
Palavras-chave: feminilidade, complexo de Édipo, psicanálise.

“WHEN THE GIRL GETS SICK OF THE DOLL...” AN ESSAY ABOUT THE 
OEDIPUS COMPLEX AND THE CONSTRUCTION OF THE FEMININE

ABSTRACT. This research investigates the vicissitudes of the Oedipus complex of the girl and its 
relationship with the construction of femininity in Freud’s theory, from a theoretical study of this 
subject in his works. It also uses some contributions from contemporary authors, especially Jacques 
Lacan, which emphasizes the notion of lack of object as central in the structuring of the psyche. The 
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research begins with the approach of the (re)discovery of infantile sexuality, more specifically of 
the text Three Essays on the Theory of Sexuality, in which Freud anticipates the notion of becoming 
a woman. It also examines the path of Freud in the development of the concept of the Oedipus 
complex, which became one of the most important and controversial subjects of psychoanalytic 
theory. The specificities of the girl´s Oedipal complex were perceived by Freud as he gradually 
abandoned the belief in the existence of a symmetry in the complexes of boys and girls. It was found 
that the outstanding result of the Oedipus complex, for both boys and girls, is an identification 
with the paternal phallic image. The research continues investigating the Freudian discovery of the 
existence of a long and strong pre-Oedipal relation of the girl with her mother, which represented 
a revolution in the studies of female sexuality. At last, this work demonstrates that the passage 
through the Oedipus complex is crucial to provide the girl with the foundations for the emergence 
as a subject and with a sexual identity, but it does not guarantee an exit toward femininity. Hence, it 
concludes that femininity is a journey full of intricacies, a ‘becoming’, in constant construction.
Keywords: femininity, the Oedipus complex, psychoanalysis.

DAS DING: A REVOLUÇÃO DO REAL EM LACAN 22

Pimenta, Cristiano Alves (2009). Das Ding: a revolução do real em Lacan. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. Este trabalho dedica-se ao tema da noção de real como das Ding, tal como esta é 
desenvolvida no O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Trata-se de tomar esse momento da 
elaboração teórica lacaniana como um momento de mudança em que a noção de real, entendida 
como uma dimensão mais além do simbólico, subverte o poder que este até então desfrutava. O 
registro do simbólico, ou seja, o campo da linguagem fundado na noção de significante, foi, na 
psicanálise lacaniana, até então, o lugar em que as determinações mais essenciais da subjetividade 
se estabeleciam. Mas o surgimento da noção de das Ding implica uma subversão teórica que faz 
girar os registros em jogo, colocando o que é da ordem de um real mais além do simbólico no 
lugar de primazia. Examina-se, também, aquilo que na teoria lacaniana elaborada anteriormente 
ao Seminário 7 pode ser pensado como esboço, antecipação ou antecedente dessa noção de real 

22  A pesquisa contou com o apoio do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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como das Ding. Neste sentido, a noção da mãe como caprichosa e arbitrária constitui-se num dos 
antecedentes mais significativos. Buscou-se também apresentar as referências freudianas mais 
essenciais usadas por Lacan na construção dessa noção. Chega-se, assim, à noção de das Ding a 
partir de uma problemática que envolve as noções freudianas de princípio de prazer e princípio 
de realidade. Das Ding pertence ao princípio de realidade, mas, ao mesmo tempo, é o que persiste 
enigmaticamente velado nesse princípio. Em seguida, pretendeu-se apresentar a estrutura de vazio 
que define esse real como das Ding. A noção de sublimação, em seu caráter problemático, fornece 
o modelo da instauração do vazio no mundo humano e revela a dimensão da Coisa sob a forma 
da essência mesma desse humano. Por fim, conclui-se que o final do tratamento analítico deve ser 
pensado como uma forma do sujeito reinventar a vida após os efeitos do encontro com o real.
Palavras-chave: das Ding, a Coisa, real, simbólico, vazio.

DAS DING: THE REVOLUTION OF THE REAL IN LACAN
ABSTRACT. This work is focused on the statute of real as das Ding with The Seminary, book 7: the 
psychoanalysis ethic as a frame of reference. It is intended to see the elaboration of the Lacanian 
theory as a moment of change, in which the notion of real, assumed as a dimension beyond the 
symbolic, subverts the power that it held before. The symbolic registry, a language domain based 
on the signifier, was back then, in Lacanian psychoanalysis, the locus where the most primary 
determinations of subjectivity established themselves. But the arise of the notion of das Ding 
points to a theoretical subversion that makes the actual registries turn, making the real unbound 
to symbolic take place instead. The idea of a draft, anticipation or antecedent of this notion of real 
as das Ding, considered in advance to Seminary 7, is also looked over. In this way, the clue of an 
arbitrary and methodical mother stands for one of the main antecedents. Another intention is to 
evidence the foremost Freudian references used by Lacan in his elaboration of that conception. 
As a result, the notion of das Ding is reached coming out of the principle of pleasure and the 
principle of reality. Das ding belongs to the principle of reality, although it keeps simultaneously 
and enigmatically veiled underneath it. Thereafter, the structure of the empty that defines this real 
as das Ding is pointed. The notion of sublimation, in its problematic aspect, provides the model 
of instauration of the empty in the human atmosphere and reveals the dimension of the Thing 
accordingly to the shape of this human root itself. In conclusion, it is conceived that the analytical 
treatment ending must be took in as a way of the patient remake life after the consequences of the 
meeting with real.
Keywords: das Ding, the Thing, real, symbolic, empty.
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PSICANÁLISE E ALTERIDADE: UM PERCURSO EM LACAN 
PELAS DIFERENTES MODALIDADES DE OUTREM 23

Scharinger, Joana Pantoja (2009). Psicanálise e alteridade: um percurso em Lacan pelas diferentes 
modalidades de outrem. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. Este trabalho aborda o tema da alteridade em sua relação com a psicanálise. O objeto 
de estudo aqui proposto foi delimitado pelas seguintes perguntas: Como falar de alteridade em 
psicanálise? Como compreender o conceito de outro, quando nos referimos a esfera do psíquico? 
A partir da teoria lacaniana buscou-se a base para esta investigação. Foi traçado um percurso com 
o objetivo de identificar as diferentes modalidades de outrem que Lacan abordou. Este percurso foi 
organizado de modo a abordar cada um de seus registros - imaginário, simbólico e real. No registro 
do imaginário identificou-se a noção de pequeno outro. Compreendeu-se que nesta condição 
imaginária o outro está muito vinculado ao eu, numa relação de semelhança e ambigüidade. O 
registro do simbólico, por estar vinculado ao universo da linguagem possibilita ao ser humano 
constituir-se sujeito. O conceito relacionado a este registro, portanto, é o grande Outro. Já no 
registro do real alcançamos dois conceitos de alteridade. São eles o objeto pequeno a e o Outro 
gozo. O primeiro remete a um objeto faltoso, perdido. Trata-se do objeto causa do desejo, objeto 
que não existe. O segundo conceito está relacionado ao Outro sexo, esfera do gozo feminino. Inclui-
se aí a lógica do Heteros. Buscou-se analisar em que medida cada um dos conceitos mencionados 
realizam uma abertura para a diferença. Observou-se que alguns conceitos alcançam menos esta 
condição do que outros. De qualquer modo, todos se referem a uma dimensão de alteridade. Por 
fim, se o sujeito lacaniano se constitui nos enlaces destes três registros, a experiência de alteridade 
faz parte da condição de ser sujeito.
Palavras-chave: psicanálise, alteridade, diferença, outro.

23  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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PSYCHOANALYSIS AND ALTERITY: A JOURNEY TROUGH 
LACAN’S DIFFERENT MODALITY OF OTHERS 

ABSTRACT. This research work focus on the topic of alterity, and its relation to psychoanalysis. 
The object of study proposed was defined by the following questions: How to discuss alterity in 
psychoanalysis? How to understand the concept of other, when we refer to the psychism? The 
Lacan´s theory was the basis for this research. The proposal was to draw a theoretical path in 
Lacan´s theory to identify the different concepts of others that he analyzed. The intention was to 
study Lacan´s three dimensions - imaginary, symbolic and real. In the dimension of imaginary the 
notion of small other was identified. It was understood that in the imaginary condition the other 
is very tied to the ego, within a relationship of similarity and ambiguity. The symbolic order is 
related to the language what allows the human being to become a subject. The concept of alterity 
in simbolyc is the great Other. In the real dimension there are two concepts of alterity: the object a, 
and the Other jouissance. The first one refers to a lost object. It is the object cause of desire, which 
does not exist. The second concept is related to the other sex. We tried to examine how each of the 
concepts mentioned held an opening for difference. It was noted that some concepts achieve this 
condition less than others. Anyway, all of them refer to a mode of alterity. Finally, if the Lacan´s 
theory is related to these three dimensions, the experience of alterity is part of the condition of 
being a subject.
Keywords: psychoanalysis, alterity, difference, other.

A REVELAÇÃO DE UM MESSIAS: UM ESTUDO CLÍNICO 
PSICANALÍTICO DE UM DELIRANTE BEM SUCEDIDO 24

Morais, Renata Arouca de Oliveira (2009). A revelação de um messias: um estudo clínico psicanalítico 
de um delirante bem sucedido. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. O presente trabalho é o estudo de um caso no qual ocorre uma transformação no Eu 
como uma nova possibilidade de existência. Nesse sentido, em nossa introdução descrevemos 

24  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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sucintamente a história de J., nosso sujeito, pesquisa realizada durante um ano. Posteriormente, 
distribuímos nossos referenciais em três momentos, seguindo a evolução ocorrida em seu Eu. 
Assim, iniciamos com a constituição do Eu, este que se inicia a partir de um processo sensorial 
de afetação, tendo o corpo, a percepção e a linguagem como sustentação neste originário em 
constituição. Entretanto, no nosso caso, já neste início disposicional ocorreram falhas neste 
processo que irão contribuir para que este Eu em, um momento posterior, venha a se transformar. 
Dessa maneira, no segundo momento, em decorrência dessas falhas que serão apontadas durante 
o primeiro e segundo capítulo, há o desligamento da libido, juntamente com sua regressão ao 
narcisismo primário que trará sua transformação. Considerando as perspectivas da psicopatologia 
e da psicanálise, descrevemos todo o quadro sintomatológico iniciado com a grande revelação 
do novo Eu e seu conseqüente engrandecimento. Assim, em decorrência deste devenir de J., 
há a criação de um mundo sem falhas, devido a uma invasão dos processos inconscientes no 
pré-consciente e a vivência de rejeição à situação edípica com a foraclusão do Nome-do-Pai, 
ou seja, exclusão do terceiro e da Lei. O último capítulo se caracteriza pela possibilidade de 
compartilhamento desta nova realidade e identidade criada, possibilitada em função da articulação 
da religião nesta criação. Trata-se de uma missão e de professar, pois J. conseguiu atravessar e afastar 
os impasses das experiências de sua vida no momento em que como filho direto e unigênito do Pai 
passou a transmitir a Lei divina como pai da humanidade, acolhendo seu desamparo e também o 
dos que à sua volta se encontram. É o delírio socializado. Com isso, articula um discurso coerente 
em que anuncia e alerta a humanidade para catástrofes do mundo mostrando o caminho da 
redenção e salvação através da aliança com o bem.
Palavras-chave: constituição do eu, psicose, desencadeamento, delírio, religião. 

THE REVELATION OF A MESSIAH: A CLINICAL PSYCHOANALYTICAL 
STUDY OF A WELL SUCCEEDED DELUSIONAL PERSON

ABSTRACT. This is a case study in which a transformation in the self takes place as a new 
possibility of existence. The introduction provides a thorough description of the story of our 
subject J., after a one-year investigation. Our study is divided into three chapters, following the 
evolution that occurred in J’s self. We start with the constitution of the self, which begins from a 
sensory process of affect having the body, perception, and language as support for this original self 
in formation. In our case, however, in this dispositional beginning there were already failures in 
this process, which would later contribute to the transformation of the self. In the second part, as a 
result of these failures, which will be pointed outt hroughout the first and second chapters, there is 
a withdrawal of the libido, along with his regression into primary narcissism which will bring about 
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his transformation. Making use of psychological and psychoanalytical perspectives, we describe 
the whole symptomatology initiated with the great revelation of the new self and his consequent 
enhancement. Thus, as a result of J’s devenir, a faultless world is created due to an invasion of the 
unconscious processes in the preconscious and due to the experiencing of rejection of the Edipian 
situation with the foreclosure of the Name-of-the-Father, that is, the exclusion of the father and of 
the Law. The final chapter is characterized by the possibility of sharing this newly created reality and 
identity, made possible by means of religion in this creation. This is both mission and professing, 
for J. was able to overcome and rid himself of the impasses of his life experiences when, as “the 
direct and only begotten son of the Father”, he started to transmit the divine Law as the father of 
humankind, accepting his helplessness and that of those around him. It is socialized delusion. In 
this way, he articulates a coherent discourse in which he announces and warns humanity of world 
catastrophes, showing the way to redemption and salvation through the allegiance to the good.
Keywords: constitution of the self, psychosis, triggering, delusion, religion.

GÊNERO E MASCULINIDADES: FOLLOW-UP DE UMA INTERVENÇÃO 
COM HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA CONJUGAL

Aguiar, Luiz Henrique Machado de (2009). Gênero e masculinidades: follow-up de uma intervenção 
com homens autores de violência conjugal. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. As intervenções psicológicas com homens autores de violência conjugal são fruto da 
evolução dos estudos e idéias feministas que, ao promoverem uma ampliação do significado do 
conceito gênero, passaram a evidenciar a construção relacional e a organização social das diferenças 
entre os sexos. Dessa forma, o contexto político e acadêmico criado a partir da expansão das 
ações do movimento feminista abriu espaço para as denúncias das violências domésticas contra as 
mulheres e culminou na percepção da necessidade de incluir os homens nas ações de combate a 
essas violências. Os trabalhos desenvolvidos com homens autores de violências conjugais são muito 
recentes e ainda não são bem conhecidos. Estudos sobre os agressores, bem como estudos sobre 
as intervenções psicológicas realizadas com eles correspondem a uma das maiores lacunas entre 
as reflexões que ainda não foram desenvolvidas no processo de prevenção e atenção à violência 
doméstica. O presente estudo busca prestar uma contribuição para a compreensão do fenômeno e 
assume um caráter inovador e pertinente ao promover uma pesquisa de follow-up com sete homens 
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que participaram de uma experiência de intervenção psicológica em grupo com homens autores de 
violência conjugal. Procuramos conhecer como esses homens perceberam e avaliaram os resultados 
da intervenção grupal em suas vidas nos níveis pessoal, relacional e na maneira de resolver conflitos 
domésticos. Além disso, buscamos compreender quais as suas concepções sobre os papéis sociais 
de gênero, a compreensão sobre os significados da violência doméstica e como eles avaliaram 
a experiência de participar de um grupo de homens autores de violência conjugal. A pesquisa 
qualitativa foi escolhida como estratégia investigativa por se adequar aos objetivos propostos e aos 
pressupostos teóricos deste estudo. A coleta dos dados foi feita em dois encontros grupais de follow-
up, onde os participantes foram ouvidos individualmente e em uma discussão segundo o modelo 
de grupo focal. A transcrição dos relatos foi analisada segundo o método da Análise de Conteúdo, 
proposto por Bardin. A experiência de passar pela intervenção grupal foi percebida como benéfica, 
pois eles se sentiram ouvidos e puderam discutir aspectos relacionados à violência conjugal em um 
ambiente seguro, o que trouxe a sensação de bem-estar. Os participantes dos grupos de follow-up 
consideraram que grupos com homens autores de violência conjugal devem oferecer um espaço 
para o trabalho da melhoria da convivência familiar, devem abordar as dificuldades dos homens 
no relacionamento com a mulher e filhos, o respeito entre o homem e a mulher e a igualdade na 
relação. Eles enfatizam a necessidade de incluir as suas famílias no acompanhamento psicológico. 
Os grupos devem ser estendidos às comunidades e abertos a homens que queiram participar 
espontaneamente. 
Palavras-chave: gênero, masculinidade, intervenção, violência conjugal.

GENDER AND MASCULINITY: FOLLOW-UP OF AN INTERVENTION 
WITH MALE PERPETRATORS OF MARITAL VIOLENCE

ABSTRACT. Psychological interventions with male perpetrators of domestic violence are the 
result of the development of feminist studies and ideas that, by promoting an expansion of the 
concept of gender, began to emphasize the relational construction and social organization of gender 
differences. Thus, the political and academic context created by the expansion of the feminist 
movement actions paved the way for reports of domestic violence against women and led to the 
perception of the need to include men in actions to combat this violence. Studies carried out with 
male perpetrators of conjugal violence are very recent and still not well known. Studies with the 
perpetrators, and studies of psychological interventions carried out with them correspond to 
one of the biggest gaps among the thoughts that have not been developed yet in the process of 
prevention and attention to domestic violence. The aim of this study is to provide contribution to 
the understanding of the phenomenon. It has an innovative and pertinent character by promoting 
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a relevant follow-up research with seven men who participated in an experience of psychological 
intervention in male perpetrators of domestic violence group. We seek to understand how these 
men perceived and evaluated the results of group intervention in their personal and relational 
lives, and in the ways of resolving domestic conflicts. In addition, we intend to understand these 
men’s conceptions of gender roles, their comprehension of domestic violence meanings, and how 
they evaluated the experience of participating in a group for men who have committed domestic 
violence. Qualitative research was chosen as the investigation strategy for it suits to the intended 
purposes and theoretical assumptions of the study. Data collection was conducted during two 
meetings of the follow-up group, where participants were heard individually and in a focus group 
discussion. The transcription of the reports was analyzed according to Content Analysis as proposed 
by Bardin. The experience of going through the group intervention was perceived as beneficial 
since they felt listened to and were able to discuss issues related to domestic violence in a safe 
environment, which brought a sense of well-being. The follow-up group participants considered that 
intervention groups for men who commit domestic violence should: provide work for improving 
family life, deal with men’s difficulties in relationships with women and children, address respect 
between man and women and equality in the relationship. They emphasize the need to include their 
families in psychological counseling. The groups should be extended to communities and open to 
men who want to participate spontaneously.
Keywords: gender, masculinity, intervention, marital violence.

“MAS ELE DIZ QUE ME AMA”: IMPACTO DA HISTÓRIA 
DE UMA VÍTIMA NA VIVÊNCIA DE VIOLÊNCIA 
CONJUGAL DE OUTRAS MULHERES

Guimarães, Fabrício (2009). “Mas ele diz que me ama-”: impacto da história de uma vítima na 
vivência de violência conjugal de outras mulheres. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. O objetivo geral dessa pesquisa qualitativa foi refletir sobre o impacto da história de 
uma vítima na vivência de violência conjugal de outras mulheres, por meio da leitura, resposta 
a questionário e reflexão em grupo sobre o livro “Mas ele diz que me ama” (Penfold, 2006). Os 
objetivos específicos da pesquisa foram: identificar os sentimentos despertados nas mulheres pela 
leitura do livro, compreender os elementos que as mulheres identificaram como semelhantes ou 
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diferentes ao compararem suas histórias pessoais com a da autora do livro, identificar as anestesias 
que mais influenciaram a permanência no relacionamento e/ou a dificuldade em pedir ajuda, 
conhecer como as mulheres nomearam e perceberam a sua própria história, utilizando o título 
do livro como elemento estimulador. As participantes foram dezenove (19) mulheres em situação 
de violência conjugal que estavam em acompanhamento psicossocial no Núcleo de Atendimento 
às Famílias e Autores de Violência Doméstica – NAFAVD da Coordenação para Assuntos da 
Mulher – CAM/DF. Foram realizados dois grupos: um deles composto por 9 mulheres no início 
do acompanhamento (Grupo Um Dia Serei Feliz – GSF) e o outro por 10 mulheres em final de 
acompanhamento (Grupo Saindo do Cativeiro – GSC). O livro “Mas ele diz que me ama” e o 
questionário sobre o livro foram utilizados e processados em dois encontros grupais. No primeiro 
encontro um exemplar do livro e o questionário foram entregues a cada uma das mulheres para 
leitura e preenchimento individual durante a semana. No segundo encontro houve a reflexão 
sobre o impacto da história do livro e as perguntas do questionário. As mulheres se identificaram 
com a história da personagem e perceberam a leitura do livro como um estímulo para a adoção 
de estratégias de mudanças, como uma forma de empoderamento pessoal, e de conscientização 
da realidade vivida como violenta. Várias participantes mencionaram a importância de outras 
mulheres e também de homens agressores terem acesso ao livro. O fato do livro ter sido escrito no 
formato de uma história em quadrinhos, da personagem estabelecer um diálogo com o(a) leitor(a) e 
abranger os principais elementos apontados na literatura como característicos das relações conjugais 
violentas – aliado à utilização do questionário e à reflexão grupal – estimulou a identificação e a 
nomeação dessas anestesias pelas mulheres vítimas. As anestesias que as participantes consideraram 
como as mais poderosas em impedir uma mulher a romper uma relação violenta ou de pedir ajuda 
foram agrupadas em 5 categorias: expectativa de mudança do parceiro ou da relação, ambiguidade 
e minimização do próprio sentimento, culpabilização da mulher, desresponsabilização do agressor, 
e medo das consequências da denúncia e da separação. As participantes do GSC identificaram 
mais anestesias que as do GSF. Esse dado pode indicar que mulheres ao fim do acompanhamento 
psicossocial estão mais conscientes das anestesias que favorecem a permanência da vítima em uma 
relação conjugal violenta. A estratégia utilizada – ler e refletir sobre a história de outra mulher 
vítima – provocou o falar da própria história e nomear a própria violência sofrida. Essa capacidade 
de nomeação pode ser o primeiro passo para que essas mulheres possam reagir e se libertarem do 
aprisionamento e do assujeitamento gerado pela dinâmica conjugal violenta. As mulheres voltaram 
ou começaram a enxergar a injustiça cometida pelos parceiros e os perigos da violência para sua 
integridade física e mental. A estratégia proposta nesse estudo mostrou seu potencial e utilidade 
como método de pesquisa e como modo de intervenção importante para ajudar mulheres a saírem 
do cativeiro da dinâmica conjugal violenta para um dia serem felizes. 
Palavras-chave: violência conjugal; gênero; anestesias relacionais; intervenção grupal.
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“BUT HE SAYS HE LOVES ME”: THE IMPACT OF 
THE HISTORY OF A VICTIM OF MARITAL VIOLENCE 
IN THE EXPERIENCE OF OTHER WOMEN

ABSTRACT. The main objective of this qualitative study was to research the impact that the story 
of a victim of marital violence would have on the lives and attitudes towards battering of other 
women victims‟. The book “Dragon slippers: This is what an abusive relationship looks like” 
published by the Penguin Group (Canada) in 2005 translated to Portuguese with the title “Mas ele 
diz que me ama: graphic novel de uma relação violenta” (Ediouro, 2006), a questionnaire and a 
discussion held at a reflection group were used as research strategy. Both the questionnaire and the 
discussion evolved around main aspects of the experience of violence reported in the book written 
by Rosalind Penfold. The main objectives of the study were: to identify the feelings that the reading 
of the book elicited in the women, to understand the similarities and differences identified by the 
women between their personal stories and the anesthetic beliefs of the main character in the book, 
to identify how the anesthesia, a concept developed by Argentinean psychiatrist Cristina Ravazzola, 
played a role in maintaining the women attached to the relationship and/or in preventing them 
from seeking help, to get to know how the women would nominate and perceive their on violent 
story by using the title of the book as a stimuli. The question asked was: Which title would you give 
to our own story? The participants of the study were nineteen women who had filed a complaint 
against their partners. They were referred by a judge or prosecutor to a public service – Núcleo de 
Atendimento às Famílias e Autores de Violência Doméstica – NAFAVD, a branch of the Federal 
District Council for Women - Coordenação para Assuntos da Mulher – CAM/DF. The procedure 
- book reading, questionnaire and discussion - was implemented at the beginning of the process 
in Group “Um Dia Serei Feliz - GSF – One day I will be happy” and at the end of the process in 
Group “Saindo do Cativeiro - GSC - Moving out of Captivity”. Nine (9) women participated in the 
first group and ten (10) in the latter. The research procedure involved two group meetings. On the 
first meeting each of the participants was given an exemplar of the book and the questionnaire 
to respond during the week between sessions. On the next meeting the women’s reactions to the 
reading and to the questions were discussed. All of the participants reported feeling identified with 
the real life story narrated by the main character of the book. Many of them read the book several 
times. The reading empowered them and prompted them to identify strategies to bring about 
changes in their own lives. The denial, usually present in the narratives of battered women, gave 
place to awareness regarding the impact of their partners‟ violence in their lives. They valued the 
content of the book, and said that it would be very important that other women as well as their 
aggressors have access to it. These reactions were most certainly elicited due to the following: the 
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book was written in a comic strips format, Roz, the main character, establishes a dialogue with 
the readers - she creates an intimate atmosphere by saying that she will be sharing a secret and 
in doing so she reveals the main elements listed in the literature as being frequently present in a 
violent relationship. The reading together with the questionnaire and the group reflection stimulated 
the identification of several anesthetic beliefs. The participants reported several anesthesia as 
being the most powerful in preventing them from seeking help or leaving the relationship. These 
anesthesia were grouped in five (5) categories: the expectative that partners and the relationship 
will change, ambiguity and minimization of their own feelings, self inflicted responsibility and guilt, 
minimization of the accountability of the aggressor, fear of the consequences of filling a complaint 
and/or filling for divorce. The women that participated in the research at the end of the group 
process were able to identify more anesthetic beliefs than the ones that participated at the beginning 
of the group process. This result might indicate that participants at the end of the process might 
feel more aware of the anesthesia that prevent them from breaking free from a violent relationship. 
The research strategy used – to read and reflect about the story of another woman victim – enabled 
the participants to talk about their own stories and to nominate the violence endured. Acquiring 
the ability to nominate the violence might be first step towards feeling more empowered to react 
and to free themselves from the imprisonment and subjugation generated by the dynamics of 
marital violence. The women gained or regained awareness of the injustices perpetrated by their 
partners and of the dangers and consequences of a violent relationship for their physical and mental 
integrity. The strategy proposed confirmed its potential and utility as a research procedure and as 
an important clinical resource to help battered women leave the captivity generated by domestic 
violence.
Keywords: domestic violence, gender, relational anesthesia; group intervention.

“PRODUZIDAS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS”: 
EXPERIÊNCIAS DE MULHERES TRABALHADORAS

Lima, Vívian Silva (2009). “Produzidas no Pólo Industrial de Manaus”: Experiências de mulheres 
trabalhadoras. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. Trata-se de pesquisa qualitativa, cujo objetivo geral foi entender o significado de se 
mulher e suas implicações para a saúde mental em mulheres trabalhadoras do Pólo Industrial 
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de Manaus – PIM. Os objetivos específicos foram: 1. Entender a realidade social das mulheres 
participantes, 2. Entender o significado de ser mulher e a visão que as participantes têm do seu 
papel na e para a sociedade, 3. Investigar o processo de desenvolvimento da sexualidade, ao 
longo do ciclo vital, e o olhar dessas mulheres sobre o próprio corpo, 4. Compreender a visão 
que as participantes têm sobre relacionamentos e família, 5. Explorar, a partir do ponto de vista 
das mulheres, a visão que os homens têm delas, 6. Entender o significado de ser trabalhadora e 
de trabalhar no PIM, 7. Pesquisar as expectativas e o projeto de vida das mulheres participantes. 
Participaram da pesquisa 14 mulheres amazonenses, com idades entre 18 e 50 anos, funcionárias de 
4 empresas do PIM, sendo 6 delas trabalhadoras da linha de produção, 6 do setor administrativo, e 2 
ocupantes de cargos executivos. Foram utilizadas quatro estratégias de coleta de dados: grupo focal, 
entrevista individual semi-estruturada, questionário sócio-demográfico e o Questionário de Saúde 
Geral de Goldberg – QSG. O material coletado nos grupos focais e nas entrevistas foi submetido 
à análise de conteúdo temática. O QSG foi analisado conforme instruções do manual. O material 
foi agregado em categorias de acordo com os objetivos específicos. Os pontos cruciais revelados 
pelas participantes como geradores de dilemas foram: 1. Na família: educação rígida e grande 
exigência quanto às atividades domésticas, já na infância, que tornaram a vivência familiar sofrida, 
pouca participação dos companheiros na divisão das obrigações domésticas e no cuidado dos 
filhos, as múltiplas jornadas de trabalho, a falta de lazer. 2. No trabalho: as desvantagens salariais 
e as menores chances de ascensão profissional, a carga horária de trabalho excessiva que gera 
dilemas e culpas, pois obriga as funcionárias a passarem longos períodos longe da família. Essas 
situações podem tornar o ambiente de trabalho hostil e desmotivador, pois interferem na confiança, 
no desempenho, e na auto-estima das trabalhadoras, 3. Em relação ao corpo e à sexualidade: a 
exigência de boa aparência para a contratação, somada aos rígidos padrões estéticos presentes na 
cultura contemporânea podem implicar em distorções na auto-imagem e despertar sentimentos 
de auto-desvalorização, preconceitos atribuídos às mulheres, muitas vezes são revertidos em atos 
de violência – assédios sexual e moral. 4. Saúde mental: Foram identificados fatores de risco para 
a saúde mental e a presença de transtornos mentais comuns, do tipo não-psicótico, em diferentes 
níveis, para cada grupo de trabalhadoras. As trabalhadoras da linha de produção tiveram resultado 
no QSG que indica maior vulnerabilidade. Novos estudos utilizando o QSG em maior número de 
trabalhadoras da produção são indicados para que possamos conhecer melhor essa condição de 
vulnerabilidade. Esta pesquisa buscou dar visibilidade às condições femininas na Amazônia, em 
especial, àquelas referentes a um grupo de mulheres trabalhadoras do PIM. Os vários benefícios, 
dilemas e desafios apontados pelas participantes revelaram a complexidade do significado de ser 
mulher no PIM. Esperamos que essa pesquisa possa dar subsídios para futuros estudos sobre a 
saúde mental de mulheres no Amazonas.
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Palavras-chave: gênero, condições femininas, família, trabalho, saúde mental, pólo industrial de 
Manaus.

“MADE IN MANAUS INDUSTRIAL POLE”: 
EXPERIENCES OF WORKING WOMEN

ABSTRACT. This was a qualitative research. The general objective of the study was to understand 
the meanings of being women and its implications for the mental health condition of female 
workers of the Manaus Free Trade Zone – MFTZ. The specific objectives were: 1. To understand the 
social reality of the participants, 2. To understand the workers’ visions on being women and on their 
roles in and for society, 3. To investigate the development of sexuality throughout the life cycle, and 
the participants’ perspectives regarding their bodies, 4. To understand the participants’ perspectives 
on relationships and family life, 5. To investigate, from the perspective of the female workers, the 
point of view of men about their roles, 6. To understand the meanings of being a worker in the 
MFTZ, 7. To search for the expectations and life projects of these women. The participants were 14 
women born in the State of Amazonas. Ages varied from 18 to 50 years old. They were all workers 
of the MFTZ – 6 worked in the assembly lines, 6 in the administrative sector and 2 held executive 
positions. Four data collection strategies were used: focal groups, semi-structured interviews, a 
socio-economic questionnaire and Goldberg’s General Health Questionnaire – GHQ. The data 
collected in the focal groups and interviews were submitted to a thematic content analysis. The 
GHQ was scored according with the manual. Several factors were identified by the participants as 
potential stressors: 1. In the family area: strict educational rules and strong demands to perform 
household shores at an early age, made family life difficult, little to no partners’ participation in 
household shores and child care, multiple labor journeys, lack of leisure time. 2. In the work area: 
lower wages and less access to promotions when compared to male workers, long labor hours 
and the pressure to work double shifts which generate dilemmas and guilt as they keep them 
away from the family and loved ones, 3. In relation to perceptions of the body and sexuality: 
personal appearance is seen as an important factor to be hired – such demand together with rigid 
aesthetic patterns present in contemporary society add stress for women workers and may provoke 
distortions in their self-image and generate feelings of self-devaluation, many prejudices surround 
women that work at the MFTZ and reverberate in the form of sexual and moral harassment, 
4. In the mental health area: several risk factors were identified and GHQ scores showed the 
presence of mental health problems of a non-psychotic nature for all participants. The assembly 
line workers had scores that indicated the presence of greater vulnerability. Further research with 
a larger number of assembly workers are needed in order to provide a better understanding of 
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such vulnerability. This research aimed to give visibility to the feminine conditions in the Amazon 
region, especially those pertaining to a group of women workers at the MFTZ. The voices of the 
participants revealed several benefits, dilemmas and challenges which point to the complexity of 
their lives’experiences and of being women. We hope that this research will serve as an incentive for 
future studies regarding the interaction between gender-work-family and its impacts on the mental 
health of women from the Amazonas.
Keywords: gender, female conditions, family, work, mental health, Manaus free trade zone.

PANORAMA DA SAÚDE MENTAL PÚBLICA NO DISTRITO 
FEDERAL DE 1987 A 2007: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
SOBRE A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO DF 

Santiago, Marina Agra (2009). Panorama da Saúde Mental Pública no Distrito Federal de 1987 a 
2007: um estudo exploratório sobre a reforma psiquiátrica no DF. Dissertação de Mestrado, Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo traçar um panorama da saúde mental pública 
no DF entre 1987 e 2007, tendo em vista a transformação desse campo com o processo de reforma 
psiquiátrica nacional. O recorte temporal do estudo se fez pela identificação do ano de 1987 
como um marco de início da reforma psiquiátrica no Brasil, e 2007, o ano do começo de nossa 
pesquisa. Adotamos uma abordagem multimetodológica e recorremos a fontes que possibilitassem 
a leitura requerida do processo de reforma psiquiátrica, que consistiram em documentos oficiais e 
entrevistas semi-estruturadas com informantes privilegiados, isto é, pessoas que protagonizaram 
os acontecimentos da saúde mental local e que pudessem revelar o que não foi registrado nos 
documentos. Após exaustiva coleta de documentos históricos, realizada entre março e agosto 
de 2008, selecionamos aqueles que pudessem fornecer informações mais consistentes sobre as 
atividades institucionais ocorridas e planejadas na área da saúde mental pública, tais como os 
normativos do Diário Oficial do DF, relatórios da gestão local e registros das discussões em fóruns 
propícios à participação social. Foram analisados, ao todo, setenta e seis documentos. As entrevistas 
foram realizadas em setembro de 2008. A análise dos dados se deu em dois momentos: uma 
análise documental e uma análise textual quanti-qualitativa com o auxílio do software ALCESTE. 
Os resultados das análises se completaram e se confirmaram. Na análise documental optamos 
por utilizar quatro categorias temáticas definidas a priori, com base no referencial teórico que 
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delimita algumas dimensões para circunscrever o campo da saúde mental como um processo social 
complexo, quais sejam: teórico-conceitual, técnico-assistencial, político-jurídico e sócio-cultural 
(Amarante, 2003). As categorias foram organizadas de acordo com a relação processual evidenciada, 
que indicou quatro cenários distintos, formando um panorama da saúde mental no DF, abordados 
neste trabalho pela metáfora referente às estações do ano: verão (de 1987 a 1999), outono (de 1999 
a meados de 2003), inverno (entre meados de 2003 e 2006) e degelo (de meados de 2006 a 2007). 
A análise textual e os resultados apontaram que o DF apresenta uma atenção predominantemente 
asilar, enfrentando dificuldades para a implementação de serviços de atenção psicossocial propostos 
pela Política Nacional de Saúde Mental e a transformação dos serviços já existentes.
Palavras-chave: saúde mental, reforma psiquiátrica, atenção psicossocial, Distrito Federal.

OVERVIEW OF PUBLIC MENTAL HEALTH IN THE FEDERAL 
DISTRICT FROM 1987 TO 2007: AN EXPLORATORY 
STUDY OF THE PSYCHIATRIC REFORM 

ABSTRACT. This paper aims at the establishment of a scenario of public mental health care in 
Distrito Federal (DF), Brazil, from 1987 to 2007, regarding the transformation of the field, due to 
the national psychiatric reform. The study’s temporal scope was engendered by the fact that 1987 is 
the start-off landmark year of psychiatric reform in Brazil, and 2007, the initial year of our research. 
A multi-methodological approach was adopted, as the sought sources were ones that contained 
required literature as far as the psychiatric reform is concerned, consisting of official documents 
and semi-structured interviews with information-wise privileged persons, that is, individuals who 
have been through the very facts of local public mental care, thus being able to provide information 
that was not officially accounted for. After an extensive collection of historic documents, conducted 
between March and August, 2008, a selection was made, encompassing those that provided more 
consistent information about the institutional activities that were implemented and planned in the 
field of public mental health care, such as local official gazette rulings, local management reports 
and records of discussions in forums open to public participation. The analysis included seventy 
six documents. The interviews were conducted in September, 2008. Data analysis proceeded 
in two distinct phases: documental analysis and a textual quanti-qualitative analysis, utilizing 
the ALCESTE software. The results of the analyses completed and confirmed each other. In the 
documental analysis, four pre-defined thematic categories were employed, based on the theoretical 
references that define some dimensions in order to circumscribe the mental health care field as a 
complex social process, those being: theoretical-conceptual, technical-assistentialist, political-legal 
and socio-cultural (Amarante, 2003). The categories were organized according to the perceived 
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process relation that pointed toward four distinct scenarios that formed the panorama of public 
mental health care in DF, approached in this paper through the metaphor of the Four Seasons: 
summer (1987-1999), autumn (1999-2003), winter (2003-2006) and the de-icing (2006-2007). The 
textual analysis and the results point that DF presents predominantly a psychiatric internment 
approach, facing difficulties in the implementation of the psychosocial attention programs proposed 
forth in the Mental Health National Policy and also in the transformation of the existent services.
Keywords: mental health, psychiatric reform, psychossocial attention, Distrito Federal.

PAPÉIS CONJUGAIS E PARENTAIS NA SITUAÇÃO DE 
DIVÓRCIO DESTRUTIVO COM FILHOS PEQUENOS

Juras, Mariana Martins (2009). Papéis conjugais e parentais na situação de divórcio destrutivo com 
filhos pequenos. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. O divórcio é um fenômeno crescente em nossa sociedade e, da mesma forma, existe 
um aumento de ex-cônjuges que buscam a Justiça para resolver seus conflitos familiares. O 
divórcio destrutivo refere-se a uma dinâmica familiar violenta após o divórcio, em que prevalecem 
sentimentos agressivos entre os ex-cônjuges, incluindo terceiros no conflito. O presente trabalho 
aborda a questão dos papéis parentais e conjugais no divórcio destrutivo em que há filhos pequenos 
e insere-se no contexto jurídico durante a realização do estudo psicossocial de famílias em processos 
de disputa de guarda e regulamentação de visitas, especificamente no Serviço de Atendimento a 
Famílias com Ação Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A fundamentação 
teórica reporta-se à Teoria Familiar Sistêmica, além de buscar aspectos do Direito Crítico para 
complementar o arcabouço teórico deste estudo. Participaram da pesquisa três famílias divorciadas 
que entraram na Justiça buscando a regularização judicial da guarda e visita dos filhos, todos eles 
com menos de 12 anos idade. A pesquisa-ação consistiu o método de pesquisa utilizado, a partir 
da metodologia de Pesquisa Qualitativa, com utilização dos seguintes instrumentos: entrevistas 
semi-estruturadas com as famílias, genograma familiar, visita domiciliar e desenho da família 
realizado pelas crianças. A análise dos dados foi baseada na proposta de Análise de Conteúdo de 
González Rey, com construção-interpretação de zonas de sentido. Os resultados evidenciaram 
a dificuldade de diferenciação dos papéis parentais e conjugais pelas famílias com dinâmicas 
destrutivas, em que a disputa conjugal perpetua-se no contexto jurídico, além de ser privilegiada 
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em detrimento dos cuidados parentais. A forma de comunicação predominante entre os ex-
cônjuges é a escalada simétrica, em que fatores como competição, auto-promoção, destruição do 
outro, responsabilização do outro pelo conflito, comunicação rígida, autoritária e violenta, lutas 
de poder, evitação de contato direto com o ex-cônjuge, paradoxos e triangulações, principalmente 
com filhos, familiares e profissionais da Justiça, estão presentes. Com relação às crianças, constatou-
se que elas freqüentemente são incluídas no conflito e manifestam sentimentos de sofrimento 
e insatisfação com o conflito conjugal. Por outro lado, elas evidenciaram recursos importantes 
para o enfrentamento desse divórcio, como o fortalecimento da fratria e busca de estratégias 
fora do âmbito familiar. Considera-se fundamental a adoção da perspectiva sistêmica para a 
atuação profissional com dinâmicas familiares que envolvam processo de divórcio destrutivo que 
compreenda suas complexidades, competências e contradições inerentes aos sistemas humanos. 
Palavras-chave: psicologia jurídica, divórcio destrutivo, papéis parentais, papéis conjugais.

SPOUSAL AND PARENTAL ROLES IN DESTRUCTIVE 
DIVORCE SITUATIONS WITH SMALL CHILDREN

ABSTRACT. Divorce is a growing phenomenon in our society, and similarly, there is an increase 
of ex-couples who seek justice to resolve their family conflicts. The destructive divorce refers to 
a violent family dynamics after divorce, in which aggressive feelings prevail among ex-spouses, 
including third parties in the conflict. This paper addresses the issue of marital and parental roles in 
destructive divorce with small children and falls within the legal context for the psychosocial study 
of families in dispute procedures of custody and regulations of visits, particularly in the Customer 
Service Families with a Civil Action of the Court of the Federal District and Territories (Serviço de 
Atendimento a Famílias com Ação Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). 
The theoretical basis relates to Family Systems Theory, besides seeking Critical Law aspects to 
complement the theoretical study of this. Participated in the survey three divorced families that 
came to court seeking a judicial settlement of custody and access to children, all under 12 years 
old. Action research was the method used, from the methodology of qualitative research, using the 
following instruments: semi-structured interviews with families, family genogram, home visits and 
family drawing held by children. Data analysis was based on the proposal of the Content Analysis 
of González Rey, with construction and interpretation of meaning area. The results showed the 
difficulty of differentiation of parental and marital roles for families with destructive dynamic in 
which the marital dispute perpetuates itself in the legal context, and be privileged at the expense of 
parental care. The predominant form of communication between these ex-couples is symmetrical 
escalation, in which factors such as competition, self-promotion, destruction of other, holding the 
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other by the conflict, rigid, authoritarian and violent communication, struggles for power, avoidance 
of direct contact with the ex-spouse, paradoxes and triangulations, especially with children, families 
and professionals, are present. With respect to children, it was found that they often are included in 
the conflict and express feelings of distress and dissatisfaction with the marital conflict. Moreover, 
they showed significant resources to face divorce, as the strengthening of fraternal subsystem and 
search strategies outside the family. It is essential to adopt the systemic perspective for professional 
practice with family dynamics involving destructive divorce process to understand its complexities, 
skills, and contradictions inherent of the human systems.
Keywords: juridical psychology, destructive divorce, marital roles, parental roles.

TEMPO E JUSTIÇA: FAMÍLIAS EM LITÍGIO
Santos, Marcia Regina Ribeiro dos (2009). Tempo e justiça: famílias em litígio. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. A presente pesquisa versa sobre as significações construídas do tempo transcorrido entre 
as decisões em ações que envolvem litígio em Varas de Família do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios – TJDFT, na perspectiva dos vários participantes envolvidos na execução 
do processo judicial: família, advogado, juiz de direito, promotor público, e profissional psicossocial 
no contexto da Justiça. O objetivo geral foi identificar e analisar o significado do tempo para os 
participantes implicados nas decisões judiciais dos processos que tratam de divórcio destrutivo nas 
diversas instâncias vinculadas ao andamento da ação e que passam pelo Serviço de Atendimento 
a Famílias com Ação Cível – SERAF do TJDFT. Os objetivos específicos foram: averiguar como os 
participantes nas decisões judiciais significam o tempo em relação à durabilidade do processo e às 
questões subjetivas a eles vinculadas, verificar como o tempo cronológico é empregado durante a 
trajetória da ação processual em relação às expectativas desses participantes envolvidos na referida 
ação, e, analisar os benefícios e os impasses trazidos pelo tempo cronológico, vinculado aos prazos 
processuais, e pelo tempo subjetivo dos participantes implicados. Em sua fundamentação teórica, 
este trabalho buscou a epistemologia sistêmica como apoio, enfocando as dimensões do tempo 
cronológico e subjetivo e suas relações com a família em litígio e com a Justiça. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa a partir de um caso selecionado pela 
pesquisadora. O trabalho foi realizado no molde qualitativo, sob a perspectiva da pesquisa-ação, isto 
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é, a investigação surgiu com a prática da pesquisadora. Os dados coletados permitiram estabelecer 
três zonas de sentido: tempo do andamento processual e dos prazos processuais, tempo subjetivo e 
tempo de decisão/resolução. Os resultados mostraram, dentre outras questões, não haver consenso 
para os participantes do processo decisório e nem entre eles, pois tanto a morosidade quanto a 
celeridade são consideradas benéficas e ruins. Evidenciaram também que o tempo subjetivo acaba 
se sobrepondo ao tempo cronológico, o que dá a sensação de duração maior do tempo do processo 
em Varas de Família. A última zona de sentido apontou haver divergência de entendimento entre 
decisão e resolução o que implica a relação tempo mensurável e tempo subjetivo no andamento 
processual. Assim, depreende-se que vai se construindo uma “malha” relacional a partir da 
existência do processo, que passa despercebido pelos participantes envolvidos permitindo que todos 
fiquem “contaminados” e “aprisionados” aos sentimentos que as famílias trazem no contexto da 
Justiça. Isso se explica pelo fato de a cultura em que vivemos enfatizar o sofrimento.
Palavras-chave: tempo, Justiça, tempo cronológico, tempo subjetivo, família em litígio.

TIME AND JUSTICE: FAMILIES IN LITIGIOUS LAWSUITS
ABSTRACT. The present research examines the meanings constructed during the time lapse 
between decisions in litigious causes within the Federal District and Territories Family Court of 
Justice – TJDFT, from the perspective of the various participants involved in the execution of the 
judicial process: family, lawyer, judge, public attorney and the social-psychological professional in 
the Justice context. The general objective was to identify and to analyze the meaning of time for 
the participants implied in the Judicial decisions of the processes that deal with destructive divorce 
in the different instances connected with the development of the lawsuit and which are examined 
by the Service to Families with Civil Action – SERAF in TJDFT. The specific objectives were: to 
examine how participants in judicial decisions attribute meaning to time as related to the length of 
the process and to subjective issues connected with it, to verify how chronological time is employed 
during the trajectory of the lawsuit in relation with expectations of the involved participants towards 
the referred lawsuit, and analyze the benefits and issues that arise from the chronological time 
taken by process deadlines and by the subjective time for the participants implied. In the theoretical 
basis, this research sought the systemic epistemology for support, focusing on the dimensions of 
chronological and subjective time and their connections with the family involved in the lawsuit and 
the Justice. Semi-structured interviewed were conducted with the research subjects based on a case 
selected by the researcher. The worked was conducted in the qualitative format, under the action-
research perspective, i.e., the research arose from the researcher’s praxis. The collected data allowed 
for three areas of meaning to be established: processual time and processual deadlines, subjective 
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time and resolution/decision time. The results show, among other issues, that there is no consensus 
for the participants in the decision-making process or between them, for slowness and swiftness 
are equally considered beneficial and harmful. It was also shown that the subjective time overrides 
chronological time, which brings the sensation of greater length in the lawsuits in the Family 
Court of Justice. The last meaning area indicated a divergence of understanding between decision 
and resolution, which implies a relation between measurable time and subjective time within the 
progress of the lawsuit. It is therefore understood that a relational ‘web’ is constructed from the 
existence of the process, which remains unnoticed by the participants involved, allowing them to be 
“contaminated” and “imprisoned” by the feelings which the families bring into the context of Justice. 
That is explained by the fact that our cultural environment emphasizes suffering.
Keywords: time, Justice, chronological time, subjective time, families in litigious lawsuits. 

DA CURA À ESTRUTURA: UM ENSAIO SOBRE A QUESTÃO 
DO MAL-ESTAR NA PSICANÁLISE FREUDIANA 25

Barbosa, Pedro Henrique Duarte (2009). Da cura à estrutura: um ensaio sobre a questão do mal-
estar na psicanálise freudiana. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
RESUMO. A presente dissertação tem como objetivo discutir as noções de bem e mal-estar 
na psicanálise freudiana, bem como evidenciar o descompasso existente entre as expectativas 
comumente depositadas na mesma e o que, de fato, ela pode oferecer, devido sua própria estrutura. 
São apresentadas diferentes concepções freudianas acerca do mal-estar veiculadas e características 
de diferentes épocas de teorização. São utilizados como referências, primordiais, três textos de 
Freud. São eles, respectivamente: Estudos sobre a histeria (1895), A interpretação dos sonhos (1900) e 
O mal-estar na civilização (1930). Cada qual é emblemático de uma época e de um estado específico 
da teoria psicanalítica. O primeiro, característico do período ainda médico de Freud, veicula uma 
concepção de mal-estar marcadamente associada ao binômio doença e saúde, o que acaba por 
envolver a noção de cura. O segundo texto é utilizado como emblema de concepções psicanalíticas 
propriamente ditas. A partir da exploração do mesmo, buscou-se evidenciar os impactos dessas 
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concepções em relação ao mal-estar. No terceiro texto, característico de uma psicanálise madura, 
traz uma concepção radical em relação ao mal-estar. Este não mais figura como circunstancial, mas 
sim como inerente – como estrutural – à condição de ser-humano. Mostra-se que as concepções 
de cura, característica dos primórdios da psicanálise, não mais se aplicam no contexto teórico 
freudiano da década de trinta. Com isso, marca-se a especificidade do campo psicanalítico no que se 
refere às possibilidades de bem e mal-estar.
Palavras-chave: mal-estar, bem-estar, formação da psicanálise.

FROM THE CURE TO THE STRUCTURE: AN ESSAY ON THE 
QUESTION OF MALAISE IN FREUDIAN PSYCHOANALYSIS

ABSTRACT. This dissertation has the objective to discuss the Freudian’s conceptions and notions 
of welfare and discontent, as well as to evidence the problems among the expectations that are 
deposited in this conception. The paper shows different Freudian’s conceptions about discontent 
and characteristics of its own epochs. Three Freudian’s references were mainly utilized: Studies in 
Hysteria (1895), The Interpretation of Dreams (1900) and Civilization and its Discontents (1930). 
Each one is a sample of a specific state in psychoanalytical theory. The first one is related to the 
period while Freud is still a doctor and shows a conception of discontent associated to disease and 
health that involve cure notion. The second one is utilized as real psychoanalytical conceptions 
and the impact of the conceptions in discontent. The last one brings characteristics of a mature 
psychoanalysis and a radical conception about discontent. It is not only circumstantial, but 
inherent to the condition of human-being. It shows that the conceptions of cure, characteristic of 
the beginning of psychoanalyses, are not applicable during the thirties and is a new start about the 
specificity in psychoanalytical field related to possibilities of welfare and discontent.
Keywords: discontent, welfare, formation of psychoanalysis.
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FEMINILIDADE DAS ORIGENS. UM ESTUDO SOBRE AS 
RAÍZES PRIMITIVAS DA RECUSA À FEMINILIDADE 26

Machado, Tarcila de Castro e Silva (2009). Feminilidade das origens. Um estudo sobre as raízes 
primitivas da recusa à feminilidade. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
RESUMO. O tema do trabalho refere-se ao conceito psicanalítico de feminilidade. Questionamos 
em que medida a concepção freudiana de feminilidade nos permite compreender as motivações 
arcaicas da recusa à feminilidade, recusa anunciada por Freud como o limite da análise. 
Apresentamos o contexto histórico no qual se dá a construção freudiana do conceito de 
feminilidade para, em seguida, apresentar uma compreensão ampliada deste, tomando como 
referência a leitura de Paulo Ribeiro, inspirado por Jean Laplanche. Apoiados em seu entendimento, 
discutimos a gênese e o percurso da feminilidade na vida psíquica. A recusa à feminilidade é 
apresentada como uma ação psíquica defensiva vinculada ao recalcamento de uma feminilidade 
primária, primeira representante da passividade radical da criança frente o mundo. Propomos que 
a lógica fálica, na qual a diferença entre os sexos é consolidada e de onde derivam as diferentes 
expressões da recusa à feminilidade, no homem e na mulher, seja uma lógica secundária, recalcante. 
A partir desta concepção, tentaremos sustentar que a recusa à feminilidade poderá ser considerada 
em suas raízes primitivas e não estritamente a partir da diferença identitária de sexo, estruturada a 
partir do imperativo fálico. 
Palavras-chave: feminino, feminilidade primária, recusa à feminilidade, diferença entre os sexos.

FEMININITY OF THE ORIGINES. A STUDY OF THE 
PRIMITIVE ROOTS OF THE REFUSAL OF FEMININITY 

ABSTRACT. The theme of this work makes reference to the psychoanalytic concept of femininity. 
We have questioned to which extent the Freudian conception of femininity allows us to understand 
the archaic motivations to repudiation of femininity. This objection has been announced by Freud 
as an analytical limit. We have presented the historical context in which the Freudian construction 
of the femininity concept has been formed, followed by a broader comprehensive approach, taking 
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as a reference the readings of Paulo Ribeiro, who was inspired by Jean Laplanche. Supported by his 
argument, we have discussed the genesis and paths of femininity in psychic life assuming the idea of 
a primary femininity. The repudiation of femininity is presented as a defensive psychic action linked 
to the repressive element of a primary femininity, which is the first representation of children radical 
passivity towards the world. We propose that the phallic logic, by which the difference between 
the sexes is established and where different expressions of repudiation of femininity in women and 
man come from, is a secondary repressive logic. From this conception we propose that repudiation 
of femininity be considered by its primitive roots and not strictly by difference in sexual identity, 
structured by the phallic imperative.
Keywords: feminine, primary femininity, repudiation of femininity, difference between the sexes.

A ENTREVISTA CLÍNICA NO CONTEXTO DO RISCO DE SUICÍDIO 27

Rodrigues, Júlia Camarotti (2009). A entrevista clínica no contexto do risco de suicídio. Dissertação 
de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares
RESUMO. A avaliação do risco de suicídio é uma prática fundamental para a prevenção e o manejo 
da crise suicida, mas também um grande desafio por precisar contemplar a complexa interação 
entre os múltiplos elementos que participam do processo. Esses elementos são aqui classificados em 
comportamentos suicidas, transtornos mentais, eventos de vida, precipitadores, estados mentais e 
afetivos, fatores protetivos, psicodinâmica e fatores sócio-demográficos. Quarenta sujeitos foram 
avaliados por meio de uma entrevista semi-estruturada intitulada História e Avaliação de Risco 
de Tentativas de Suicídio (HeARTS). Cinco histórias clínicas foram selecionadas dessa amostra 
buscando uma diversidade clínica, com a intenção de verificar a utilidade e relevância dessa 
entrevista (estrutura e conteúdo) para a compreensão de diferentes contextos de risco. Informações 
clínicas produzidas pela entrevista foram analisadas. É possível afirmar que a HeARTS: a) 
produziu informações relevantes na constituição de histórias clínicas de comportamento suicida, 
b) facilitou a compreensão dos casos e a elaboração do julgamento clínico complexo, c) mostrou-
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se uma abordagem abrangente e flexível de um conjunto de elementos de maneira sistemática e 
contextualizada, d) favoreceu o acesso cuidadoso e compreensivo ao mundo interno, ajudando a 
transpor as resistências significativas, e) contribuiu para o estabelecimento de aliança terapêutica 
e o planejamento interventivo adequado. A partir das reflexões, foram feitas algumas sugestões de 
estudos e aprimoramento da entrevista com vias à sua disponibilização aos profissionais da saúde. 
Palavras-chave: suicídio, fatores de risco, fatores de proteção, entrevista clínica, entrevista semi-
estruturada, avaliação psicológica.

THE CLINICAL INTERVIEW IN THE CONTEXT OF SUICIDAL RISK
ABSTRACT. The assessment of suicide risk is a fundamental practice in the prevention and 
management of suicidal crises, but also a great challenge for it contemplates the complex interaction 
between the multiple elements that participate in the process. These elements are here classified as 
suicidal behaviors, mental disorders, life events, precipitators, mental and affective states, protective 
factors, psychodynamics and social-demographic factors. Forty subjects were assessed using a 
semi-structured interview entitled History and Assessment of Risk for Suicide Attempts (HeARTS). 
Five clinical histories were selected from this pool on the basis of their clinical diversity, with the 
intent to evaluate the usefulness and clinical relevance of the interview (structure and content) 
for the comprehension of different contexts for suicide risk. Case histories derived from these 
interviews were analyzed. It is possible to state that the HeARTS: a) produced relevant information 
for the constitution of clinical histories of suicidal behavior, b) facilitated case comprehension 
and elaboration of complex clinical judgment, c) presented itself as a broad and flexible approach 
to a set of complex elements in a systematic and contextualized manner, d) allowed a careful yet 
comprehensive access to the inner world, helping to overcome significant resistances, e) contributed 
to the establishment of therapeutical alliance and of adequate intervention plans. From these 
considerations, some suggestions were made of studies and improvement of the interview before it 
can be made available for use by health professionals. 
Keywords: suicide, risk factors, protection factors, clinical interview, semi-structured interview, 
psychological assessment.
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CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
DOS FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO PARA O USO 
DE DROGAS NO CONTEXTO DAS REDES SOCIAIS, DE 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 28

Almeida, Marília Mendes de (2009). Construção de uma proposta de avaliação dos fatores de risco 
e de proteção para o uso de drogas no contexto das redes sociais, de adolescentes em conflito com 
a lei. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack
RESUMO. O presente trabalho buscou construir uma entrevista estruturada com foco voltado 
para as formas de avaliação dos fatores de risco e de proteção de adolescentes em conflito com a 
lei, os contextos referentes ao uso de drogas e o traçado da rede social, além de mobilizar a rede 
socioeducativa, uma vez que possibilita e fomenta diálogo, construções conjuntas e facilita o 
compartilhamento de informações imprescindíveis para a elaboração de um plano socioeducativo 
a partir de dados sistematizados. Para alcançar estas metas foi seguido os seguintes passos 
metodológicos: levantamento na literatura dos fatores de risco e proteção para o uso de drogas e 
metodologias de prevenção para adolescentes, análise documental de relatórios do Projeto Fênix 
e elaboração de uma proposta de avaliação dos fatores de risco e de proteção relativos ao uso de 
drogas no contexto das medidas socioeducativas. Para a construção dessa pesquisa a partir de 
uma visão multidimensional, foi adotado como referencial teórico a teoria da complexidade, a 
perspectiva sistêmica. O processo de elaboração da entrevista contou com um trabalho de campo 
no qual participaram profissionais e adolescentes de medidas socioeducativas. Os profissionais 
auxiliaram o processo de construção da entrevista estruturada por meio de análise crítica da 
linguagem e aplicação piloto com adolescentes em cumprimento de medidas de semi-liberdade e 
liberdade assistida. O trabalho de campo possibilitou análise crítica e reformulação da entrevista 
para apresentação da proposta final. A entrevista estruturada é aqui entendida como forma de 
auxílio a ação socioeducativa na promoção da saúde integral do adolescente, possibilitando 
conhecer o adolescente em suas relações e compreender a esfera de risco e de proteção relativos ao 
envolvimento com drogas.
Palavras-chave: adolescente, drogas, medidas socioeducativas.
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THE CONSTRUCTION OF A PROPOSAL FOR THE EVALUATION OF 
RISK AND PROTECTIVE FACTORS FOR DRUG USE IN THE CONTEXT 
OF SOCIAL NETWORKS OF TEENS IN CONFLICT WITH THE LAW

ABSTRACT. The present work discusses the use of drugs and the social network as a context 
of risk and protection to the adolescent in conflict with the law. As the object of this research 
it was defined forms of risk and protection assessment factors related to the use of drugs in the 
context of socio-educational measures. In order to understand the object from a multidimensional 
perspective, as well as the context in which it is, the theory of complexity and the systemic approach 
were adopted as the theoretical framework. The objective is to contribute to the assessment of the 
drug addiction aspect in the context of the socio-educational measure considering the review of 
the literature concerning risk and protection factors related to the use of drugs, methodologies of 
prevention to adolescents, documentary analysis of Projeto Fênix reports as well as the construction 
of a assessment proposal. Such a proposal has been set as a structured interview with adolescents 
attending socio-educational measures. The elaboration process of the interview involved a fieldwork 
of which took part socio-educational measures professionals and adolescents in conflict with the 
law. The professionals made a critical analysis of the language of the interview and an applied 
test with adolescents attending socio-educational measures (partial freedom and controlled 
freedom). The fieldwork allowed critical analysis and the reformulation of the interview in order 
to be presented as a final proposal. The structured interview as a proposal of assessment of risk 
and protection factors related to the use of drugs in the context of socio-educational measures 
is understood as a form of aid resource for socio-educational action in the promotion of the 
adolescent integral health, which enables knowing the adolescents in their relations as well as 
understanding the sphere of risk and protection related to drugs involvement.
Keywords: adolescent, drugs, socio-educational measures.
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ESCOLA EM REDE COM A FAMÍLIA NA PREVENÇÃO 
DO USO DE DROGAS: O OLHAR DE EDUCADORES 
SOBRE A PARCERIA COM AS FAMÍLIAS 29

Brillinger, Naiá Schurmann (2009). Escola em rede com a família na prevenção do uso de drogas: o 
olhar de educadores sobre a parceria com as famílias. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack
RESUMO. O presente trabalho aborda o tema das redes sociais no contexto da educação para 
a promoção da saúde e a prevenção do uso de drogas. Foi definido como objeto de estudo as 
experiências subjetivas de professores de escolas públicas do Distrito Federal, na relação família 
– escola, visando à prevenção. Identificamos como sujeitos da pesquisa os educadores de escolas 
públicas e temos como objetivo geral compreender o olhar dos educadores para a família e 
sua potencialidade para uma atuação em rede para a prevenção ao uso de drogas. Para tanto, a 
pesquisadora esteve inserida em três escolas públicas do Distrito Federal (DF) durante dois anos. 
A investigação, fundamentada na abordagem sistêmica e na perspectiva sócio-histórica, teve 
como estratégia mediadora o Curso de Prevenção do Uso de Drogas Para Educadores e Escolas 
Públicas (Senad, 2006). Adotamos como procedimentos de coleta e registro de dados a observação 
participante e a realização de quatro grupos focais, realizados com professores, em duas escolas. 
A metodologia, adotada nesta pesquisa, qualitativa em modalidade participativa, nos guiou para a 
construção do conhecimento a partir de indicadores de sentido (Gonzáles-Rey, 2005), obtidos pelas 
verbalizações dos grupos focais. Este material permitiu a inauguração de duas zonas de sentido, 
“Jogo de Empurra” e “Busca de Reconhecimento”, que perpassam os papéis da família e da escola na 
formação do adolescente e apontam para as necessidades destes grupos para o desenvolvimento de 
parcerias na prevenção do uso de drogas. A discussão das zonas de sentido ampliou-se nas várias 
significações atribuídas à relação família - escola, pautadas em competição, responsabilização, 
dificuldade em distinção de funções e na busca dos professores pelo reconhecimento de sua 
identidade nas ações dos familiares, indicando a necessidade de um processo reflexivo sobre o seu 
papel enquanto educador. Nesta perspectiva, compreende-se que a construção da identidade das 
figuras de referência, bem como a continuidade nas relações destas figuras, são de fundamental 
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importância para o processo educativo. Desta forma, possibilidades surgem a partir de momentos 
conversacionais em que se vislumbra a ressignificação destes papéis e das relações, abrindo caminho 
para a prevenção e para a ação em parceria.
Palavras-chave: relação família – escola, identidade do educador, prevenção do uso de drogas,redes 
sociais.

A NETWORK BETWEEN THE SCHOOL AND THE FAMILY IN THE 
PREVENTION OF DRUGS USE: THE POINT OF VIEW OF THE 
EDUCATORS ABOUT THE PARTNERSHIP WITH THE FAMILIES

ABSTRACT. This work discusses the social network in the context of education for health and the 
prevention of drug use. The object was defined as the study of subjective experiences of teachers of 
the Distrito Federal public schools, in the relation family – school aiming the drug use prevention. 
The subjects were public school´s teachers and the objective was to understand the meaning of 
the family and its potential for network based actions for the prevention of the drug use. To reach 
that, the researcher was placed into three public schools of Distrito Federal (DF) for two years. 
The inquiry based on systemic approach had as mediating strategy the Course of Prevention of the 
Use of Drugs For Educators of Public Schools (Senad, 2006). We adopt as procedures of collection 
and registration of data, the participant observation and the accomplishment of four focal groups, 
carried through with professors, in two schools. The qualitative boarding in participative modality, 
adopted in this research, pointed for the construction of the knowledge from meaning indicators 
(González-Rey, 2005), gotten from the verbalizations of the focal groups. This material allowed 
the inauguration of areas of meaning, named “pushing game” and “search for recognition”, that 
goes through the roles of the family and the school in the formation of the adolescent and point 
to the needs of these groups for the development of partnerships in the prevention of the drug 
use. That discussion has expanded to the many meanings assigned to the relation family-school, 
based on competition, responsibilities, difficulty in distinction of functions and the search for 
professors of recognition of its identity in the actions of the familiar ones, indicating the need of a 
reflective process on the identity of the educator. This perspective, allow us to understand that the 
construction of identity of reference figures, as well as the continuity of these figures, are essential 
to the educational process. This way, opportunities arise from conversational moments where new 
meaning turn possible, opening spaces to the partnership to the preventive action.
Keywords: family - school relationship, identity of the educator, prevention of drugs use, social net. 
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DO CÁLICE QUE CALA À ESCUTA QUE LIBERTA: AS 
EXPRESSÕES DA DEMANDA DE ABUSADORES E DEPENDENTES 
DE ÁLCOOL, NO CONTEXTO DO ACOLHIMENTO, EM 
UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS NO DISTRITO FEDERAL

Silva, Luiz Felipe Castelo Branco da (2009). Do cálice que cala à escuta que liberta: as expressões da 
demanda de abusadores e dependentes de álcool no contexto do acolhimento em um Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas no Distrito Federal. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack 
RESUMO. Este trabalho tem como tema axial a expressão da demanda de abusadores e dependentes 
de álcool em um serviço especializado. Seu objeto é a expressão da demanda de sujeitos abusadores 
e dependentes de álcool, que buscam volitivamente o serviço especializado de um Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas. A opção epistemológica se fundou na Epistemologia 
Qualitativa de González Rey, que advoga sobre a construção do conhecimento como realidade 
co-construída entre sujeito pesquisador e sujeitos pesquisados, privilegiando a função do diálogo 
neste processo. Seu objetivo principal foi conhecer como se expressa a demanda espontânea de 
sujeitos abusadores e dependentes de álcool, no contexto do acolhimento em serviço especializado, 
buscando investigar sobre a narrativa principal que conduz ao serviço, o processo decisório e os 
eventos influenciadores no processo de busca ou adiamento do pedido por ajuda especializada. 
Como referencial teórico foi adotado a Teoria Sistêmica, no qual o alcoolismo é compreendido 
como sintoma relacional e auxiliar na manutenção da homeostase dos sistemas familiares, ao 
mesmo tempo em que denuncia as disfuncionalidades do dinamismo do citado sistema. Este 
referencial foi complementando pelos pressupostos da Entrevista Motivacional e o modelo 
Transteórico dos Estágios da Mudança. Foi utilizada a metodologia da pesquisa qualitativa de 
González Rey.O instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada. Foram entrevistados nove 
sujeitos do gênero masculino, entre 30 e 51 anos de idade e de distintas classes sócio-econômicas. 
As entrevistas realizadas foram gravadas, transcritas e analisadas de acordo com a proposta 
interpretativa da Epistemologia Qualitativa, que defende que a construção do conhecimento é um 
processo construtivo interpretativo ao longo de todo o percurso da pesquisa. Foram construídas 
três Zonas de Sentido nomeadas como: 1) Pedido pelo rompimento do ciclo de perdas e resgate das 
coisas perdidas, 2)“Foi uma experiência assim horrível! Que eu não desejo pra ninguém, pois só eu 
sei o que eu passei”: crenças em torno da loucura e das estratégias de enfrentamento deste estigma 
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por meio da Religião e 3) “De escravo a herdeiro: um pedido pela ruptura de padrões destrutivos 
constituídos e transmitidos transgeracionalmente”. A discussão dessas Zonas aponta para os múltiplos 
aspectos presente na expressão da demanda e para o imperativo de refletir sobre um acolhimento 
que contemple a complexidade de dimensões surgidas a partir do processo de construção da 
informação.
Palavras-chave: expressão da demanda, abuso e dependência de álcool, demanda espontânea, CAPS 
ad. 

FROM THE CHALICE THAT SILENCES TO THE LISTENING 
THAT LIBERATES: THE EXPRESSIONS OF THE NEEDS OF 
ALCOHOL ABUSERS AND ADDICTS IN THE CONTEXT OF 
THEIR RECEPTION AT A PSYCHOSOCIAL CARE CENTER FOR 
ALCOHOL AND OTHER DRUGS IN THE FEDERAL DISTRICT

ABSTRACT. This paper’s main topic is the expressed needs of alcohol abusers and addicts at a 
specialized service. Its aim is the first expressed needs of subjects that abuse or are dependent on the 
use of alcohol, who seek of their own volition the specialized service of a Psychosocial Care Center 
for Alcohol and other Drugs. The epistemological choice was based on the González Rey Qualitative 
Epistemology, which advocates for the construction of knowledge as a co-built reality between the 
researcher-subject and the researched subjects, privileging the function of communication in the 
process. The study´s main objective was to learn about how the spontaneous expression of needs of 
alcohol-abusing and alcohol-dependent subjects is demonstrated in the context of their reception 
at a specialized Center, seeking to investigate on the core narrative that leads to the service, the 
decision-making process, and the events that influenced in the process of looking for specialized 
help, or its delayed action. The Systemic Theory was adopted as a theoretical reference, by which 
alcoholism is understood as a relational symptom and auxiliary in the maintenance of homeostasis 
of the familial systems, while is also denounces the dysfunctional dynamics of those systems. The 
reference mentioned was complemented by the assumptions of the Motivational Interview and the 
Transtheoretical Model of Stages of Change. The qualitative research methodology of González 
Rey was used. The tool used was the semi-structured interview. They were interviewed nine men 
between 30 and 51 years old with socioeconomic differences. The interviews were taped, transcribed 
and analyzed by the interpretative proposal of the Qualitative Epistemology, which argues that 
the construction of knowledge is a constructive-interpretative process throughout the research 
work. Three Sense Zones were constructed and named: 1) Request for the break of the cycle of losses 
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and rescue of lost things, 2) “It was a horrible experience! I don´t want anyone to go through it, for 
I know what I´ve been through”: beliefs about madness and the strategies of coping with this stigma, 
and 3) “From slave to heir: a request for the break with established destructive patterns that are 
transgenerationally conveyed”. The discussion of these Zones points toward the multiple aspects 
present in the expression of needs and to how imperative it is to reflect upon a reception that will 
contemplate the complexity of the dimensions that arise from the process of the construction of 
information.
Keywords: expression of needs, alcohol abuse and addiction, spontaneous need, CAPS ad. 

POSSIBILIDADES INTEGRADORAS DA REDUÇÃO DE DANOS NA 
PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE: ESTUDO TEÓRICO CLÍNICO NO 
CONTEXTO DA PSICOTERAPIA DE DEPENDENTES DE DROGAS 30

Totugui, Márcia Landini (2009). Possibilidades integradoras da redução de danos na perspectiva da 
complexidade: estudo teórico clínico no contexto da psicoterapia de dependentes de drogas. Dissertação 
de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de 
Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack
RESUMO. O presente estudo refere-se à construção de referenciais teórico-clínicos acerca do 
processo psicoterápico na perspectiva da redução de danos com pessoas que fazem uso não injetável 
de drogas. Reflete uma série de questões clínicas e epistemológicas acerca das possibilidades e 
limites da redução de danos, a partir do diálogo com a teoria da complexidade de Edgar Morin. 
O estudo adotou a teoria sistêmica como referencial de acesso ao paradigma da complexidade. 
Apresenta uma breve excursão por alguns episódios históricos da gênese da redução de danos 
enquanto movimento social que se situa numa transição paradigmática. Os procedimentos 
metodológicos incluíram o método de estudo de casos, definindo sua unidade de análise a partir 
do perfil contextual de três casos clínicos de usuários de drogas, em processo de psicoterapia na 
perspectiva da redução de danos, entre 23 a 30 anos de idade, sendo dois do sexo masculino e 

30  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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um do sexo feminino, de classe média, todos com ensino médio concluído. As drogas presentes 
eram maconha, cocaína, bebida alcoólica e merla. Os dados foram extraídos a partir da análise 
documental das sessões de atendimento psicoterápico registrados em prontuários de um serviço 
público especializado no tratamento para dependência de drogas e de consultório particular. 
As trajetórias individual, familiar e social, a contextualização do uso de drogas e o processo 
desenvolvido em psicoterapia de cada caso clínico passaram por uma análise longitudinal. Dessa 
análise, foram retiradas as três principais dimensões que atravessaram, em todos os casos, o 
processo psicoterápico: a dimensão do trabalho psicoterápico no contexto da continuidade do uso 
de drogas, a dimensão da interdisciplinaridade e a dimensão das redes de apoio. A partir de uma 
análise transversal, foi estabelecido um diálogo epistemológico entre essas dimensões e a perspectiva 
da redução de danos no processo psicoterápico. Como considerações finais, construíram-se algumas 
reflexões críticas de estudos para ampliar os resultados desta investigação em torno de importantes 
questões, que situam a redução de danos diante de seus próprios princípios e da sociedade.
Palavras-chave: redução de danos, psicoterapia de usuários de drogas, teoria da complexidade, 
teoria sistêmica, interdisciplinaride, redes de apoio.

INTEGRATING POSSIBILITIES OF HARM REDUCTION VIEWED FROM 
THE STANDPOINT OF THE COMPLEXITY THEORY: A THEORETICAL-
CLINICAL STUDY IN PSYCHOTHERAPY FOR DRUG ADDICTS

ABSTRACT. This study refers to the construction of a theoretical and clinical body of knowledge 
on the psychotherapeutic process by the harm reduction perspective, to patients not addicted 
to injectable drugs. It reflects on a series of clinical and epistemological questions about the 
potentialities and limits of the harm reduction approach, in a dialogue with Edgar Morin’s theory 
of complexity. This analysis also draws on system theory and therefore, on the “complexity 
paradigm.” It starts with a brief review of some historical events that marked the genesis of the harm 
reduction approach, as a movement that emerged in the context of a paradigmatic transition. The 
methodology used in this study includes the method of case studies, which defines as its unit of 
analysis among the contextual profile of three clinical cases of drug addicts during psychotherapy 
going through the harm reduction. The drugaddicts were two men and on woman among 23 and 30 
years of age, had of average socioeconomic status and had completed the medium education. The 
use prevalence of drugs was alcohol, marijuana, cocaine and “merla”. The data was obtained through 
the documental analysis of psychotherapy sessions, registered in the archives of public and private 
institutions specialized in the treatment of drug addiction by the harm reduction method. The 
individual and social trajectories of all patients, the context in which they consumed drugs, and the 
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process developed during psychotherapy in each of the cases went through a longitudinal analysis. 
This analysis demonstrates that three main dimensions were present during the psychoanalytic 
process in all the cases: the dimension of the psychotherapy in the context of persistent drug 
use, the interdisciplinary dimension, and the dimension related to the support networks. From 
a transversal analysis, the text establishes an epistemological dialogue between these dimensions 
and the harm reduction perspective in the psychotherapeutic process. As final considerations, 
some epistemological reflections are put forward, with the intent to emphasize the results of this 
investigation on important questions posed by the harm reduction perspective in terms of its own 
principles and those of society.
Keywords: harm reduction, psychotherapy for drug addicts, theory of complexity, system theory, 
interdisciplinary, support networks. 

AFETIVIDADE E VÍNCULO QUE EMBALAM E ABALAM A 
RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

Arantes, Mariana Silvério (2009). Afetividade e vinculo que embalam e abalam a relação entre mãe e 
filha vitimas de abuso sexual. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO.Este estudo tem como tema a afetividade e o vínculo entre mães e filhas em que uma ou 
ambas foram vítimas de abuso sexual. Faz-se um panorama sobre vários estudos relacionados ao 
tema no que se refere à história da violência intrafamiliar e abordam-se os dispositivos legais que 
visam proteger crianças e adolescentes. Definem-se também os conceitos de violência, exploração 
e abuso sexual, elucidando as consequências do abuso para o desenvolvimento afetivo, social e 
cognitivo das vítimas. Adota-se o aporte teórico socionômico para discutir questões relacionadas ao 
desenvolvimento da matriz de identidade, desempenho de papéis, vivências afetivas, modalidades 
vinculares e a transmissão geracional vivida pelo grupo familiar. O objetivo desta pesquisa é 
investigar a afetividade no vínculo mãe e filha vítimas de abuso sexual, procurando compreender 
as lógicas afetivas de conduta que permeiam o papel de mãe e filha, averiguando questões relativas 
à transgeracionalidade no que tange à repetição ou modificação dos modelos aprendidos pelas 
mães com suas famílias na infância. Insere-se no campo de pesquisa qualitativa com base no 
referencial teórico da socionomia e do sociodrama familiar sistêmico e o utilizou-se do método 
construtivo-interpretativo de González Rey. Participaram do estudo quatro famílias que tiveram 
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em suas bagagens vivências de abuso sexual, eram clientes de um programa de atendimento a 
famílias de vítimas violência em uma cidade do sul goiano. Os recursos utilizados para construção 
das informações foram: visita domiciliar, entrevista semi-estruturada individual com a mãe 
ou responsável pela criança abusada sexualmente e genograma confeccionado para facilitar a 
visualização dos estágios do ciclo de vida familiar e seus respectivos acontecimentos significativos. 
A análise e discussão dos resultados foram feitas a partir da categorização de zonas de sentido, 
reveladas por indicadores construídos e percebidos com base na relação entre o sujeito observador 
e os sujeitos observados. Foram delineadas quatro zonas de sentido. A primeira revelou indicadores 
relacionados às questões transgeracionais do abuso no que tange ao aprendizado sobre proteção, 
modalidades vinculares afetivas estabelecidas na infância, repetição da desproteção e lógicas afetivas 
de conduta construídas a partir das vivências nos papéis sociais. A segunda zona abarcou questões 
relativas à agressividade enquanto padrão vincular em vítimas de violência. A terceira destacou 
o preço que a vítima paga por ter sido abusada, tanto quando opta por revelar o abuso, quanto 
quando opta pelo silêncio. A última zona trouxe indicadores referentes às tentativas das mães de 
não repetir padrões transgeracionais, principalmente relacionados à proteção e vinculação com as 
filhas. Percebeu-se a importância do acolhimento às dores das famílias por parte dos profissionais 
que lidam com a temática do abuso sexual, abrindo um espaço seguro de escuta que permite 
que essas famílias identifiquem e explicitem suas dores e suas tentativas de romper com padrões 
transgeracionais geradores de desproteção e que evite a revitimização.
Palavras-chave: abuso sexual, afetividade, vínculo mãe e filha, socionomia.

AFFECTIVITY AND BONDING THAT SUSTAIN AND 
UNDERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER 
AND CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE

ABSTRACT. This study aims to discuss the theme of the affection and the link between mothers 
and daughters victims of sexual abuse. It is an overview on various studies about the issue related 
to the history of violence within families, explaining the legal provisions to protect children and 
adolescents. It also defines the concepts of violence, exploration and sexual abuse, elucidating the 
consequences of abuse to the emotional, social and cognitive development of the victims. The 
theoretical line used to discuss issues related to the development of the matrix of identity, role-
playing, emotional experiences, way of links and generational transmission experienced by the 
family group was the Socionomy. The objective of this research is to investigate the affective link 
between mother and daughter victims of sexual abuse, seeking to understand the affective logic 
of conduct that constitute the role of mother and daughter, exploring the issues related to the 



224 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2009

transgenerational repetition or modification of the models learned by mothers with their families 
during their childhood. It is inserted in the field of qualitative research and based on the socionomy 
theory and the sociodrama of familiar system approach and it was used the constructive-
interpretative method of data analysis. The clients were four families who were in their luggage 
experiences of sexual abuse, participants of a program to assist victims of intra family violence in 
a city in southern Goiás. The resources used for construction of the information were: home visits, 
a semi-structured individual interview with the mother or guardian of the child that had been 
sexual abused and the genogram constructed to facilitate the visualization of the stages of the cycle 
of family life and their significant events. The analysis and discussion of the results were made by 
the categorization of zones of meaning, revealed by indicators constructed and perceived based 
on the relationship between the observer subject and observed subject. Four zones of meaning 
were delineated. The first one showed indicators related to transgeracional issues of abuse in terms 
of learning about protection, the affective modalities links established in childhood, repetition of 
unprotection and affective logic of conduct based on experiences in social roles. The second zone 
cover issues related to aggression as a standard link to the victims of violence. The third one said 
the price paid by the victim by being abused, when she chooses to reveal the abuse or when she opts 
for keep in silence. The last zone has indicators related to attempts of not repeat transgenerational 
patterns by the mothers, mainly related to the protection and linking with their daughters. This 
study showed the importance of sheltering the pain of the families by the professionals who 
deal with the issue of sexual abuse, opening a safe space for listening, avoiding revictimization 
and allowing these families to identify and explain their pain and their attempts to break the 
transgenerational patterns of unprotection.
Keywords: sexual abuse, affection, mother and daughter link, socionomy.

MALABARISMOS NO MANEJO DO RISCO E PROTEÇÃO 
DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS

Cairus, Raquel Cristina dos Reis (2009). Malabarismos no manejo do risco e proteção de famílias com 
crianças e adolescentes no Sistema de Garantia de Direitos. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
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RESUMO. A partir dos enfoques da Psicossociologia e da Teoria Sistêmica investigou-se o risco e 
a proteção no envolvimento de crianças e adolescentes em situações de risco na ótica das famílias 
no sistema de garantia de direitos, inspirada na metáfora do circo. Neste sentido buscou-se 
compreender como é constituída legalmente a rede de garantia de direitos no Distrito Federal e 
discorreu-se sobre os aspectos psicossociais do risco, da proteção e do envolvimento do adolescente 
com a lei. A metodologia utilizada foi a Epistemologia Qualitativa proposta por González Rey, cuja 
análise é realizada por indicadores de zonas de sentido. Para a coleta de dados, realizou-se com 
cada família uma entrevista semi-estruturada sobre a sua trajetória de vida e sobre o acesso aos 
órgãos de proteção, o genograma e o mapa de redes sociais a fim de que fossem apontados os riscos 
e proteções na família, na comunidade, na escola e/ou trabalho e nas relações de amizade. Foram 
entrevistadas três famílias relacionadas aos sistemas primário, secundário e terciário de garantia de 
direitos, vinculadas ao CRAS, CREAS e a LA, respectivamente. A análise dos dados foi realizada 
segundo o método construtivo-interpretativo que se constituíram nas zonas de sentido: “Agora é 
só você...”, “Quem pariu Mateus que o balance?” e “O que resta”. Essas zonas indicam o abandono 
e o descaso que as famílias sofrem no meio social e sua configuração interna que, por vezes, não 
garantem a proteção das crianças e adolescentes. Os resultados apontam para a necessidade de 
novos espaços de subjetivação e da importância do trabalho em rede. 
Palavras-chave: risco, proteção, família, sistema de garantia de direitos, ato infracional.

JUGGLING THE MANAGEMENT OF RISK AND PROTECTION 
OF FAMILIES WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS 
IN THE RIGHTS WARRANTY SYSTEM 

ABSTRACT. Based on the Psychossociology and the Systemic Theory, the current research pointed 
out the risk and the protection of adolescents who have committed infractions with the regard 
of families in the system of rights’ guarantee inspired in a circus’ metaphor. Due to it, the present 
study proposed to understand how the rights’ guarantee net is legally constructed in Distrito 
Federal beside the psychosocial features of the risk related to protection and adolescents facing the 
law. The methodological approach was the Qualitative Epistemology suggested by Gonzalez Rey 
in which the analysis is to identify important zones’ signs. We used a semi-structured interview 
with each family for the data collection concerning the following based remarks: life circuit and 
the access to organisms responsible for the protection, genograms and the social net maps with the 
aim to highlight the risks and the protections within the family, community, school and/or work 
and friendship. We have made three interviews with families involved in the primary, secondary 
and tertiary systems of right’s guarantee connected to CRAS, CREAS and the LA, respectively. The 



226 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2009

data analysis have been gathered according to the constructive-interpretative method in which 
we found the following important zones: “Now it is just you…”, “Does the person who gave birth 
to Mateus have to swing him?”, and “What it remains”. These zones indicate the abandon and the 
disregard in which those families suffer from the social environment. Besides, sometimes its internal 
configuration doesn’t certify the protection of children and adolescents. The results show a necessity 
of new subjective places and the importance of network. 
Keywords: risk, protection, family, system of rights’ guarantee.

O QUE MEU BEBÊ (NÃO) TEM!” EXPLORAÇÕES PSICANALÍTICAS 
DE UM CASO CLÍNICO EM UTI NEONATAL 31

Diniz, Ana Carolina (2009). O que meu bebê (não) tem! Explorações psicanalíticas de um caso clínico 
em UTI neonatal. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. Trata-se de uma pesquisa psicanalítica referente a um caso clínico em UTI neonatal. 
Inicialmente, teço considerações sobre o caso clínico para maior compreensão do leitor. 
Posteriormente, abordo o método psicanalítico, de modo a enfatizar a especificidade de um fazer 
clínico na relação transferencial estabelecida a três (clínico, mãe e bebê). Em seguida, investigo o 
saber materno por meio dos conceitos “preocupação materna primária”, “mãe devotada comum” e 
“mãe suficientemente boa”. Desenvolvo os conceitos handling e holding maternos e amplio conceitos 
holding e placement, vinculados ao manejo na situação clínica. Nesses três momentos, o material 
clínico é analisado e exposto como ilustração. Posteriormente, investigo a identificação projetiva 
como um tipo fundamental de identificação que estabelece o saber materno. 
Palavras-chave:interações fantasmáticas, saber materno, handling, holding, placement, identificação 
projetiva.

31  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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“WHAT MY BABY (DOES NOT) HAVE!” PSYCHOANALYTIC 
EXPLORATIONS OF A CLINICAL CASE IN A NEONATAL ICU

ABSTRACT. This work deals with a psychoanalytical research project regarding a clinical case in 
a neonatal ICU. First, I present the facts about the clinical case for a better understanding by the 
reader. Afterwards, I approach the psychoanalytic method so as to emphasize the specificity of a 
clinical work in the transferential relationship established among the three (clinic, mother, and 
baby). Next, I investigate maternal knowing through the concepts of ‘primary maternal concern’, 
‘the devoted mother’, and ‘the sufficiently good mother’. I develop the maternal holding and handling 
concepts and expand upon the holding and placement concepts linked to handling the clinical 
situation. In these three instances, the clinical material is analyzed and shown as an illustration. 
Finally, I investigate projective identification as a fundamental type of identification that establishes 
maternal knowing.
Keywords: phantasmatic interactions, maternal knowing, handling, holding, placement, projective 
identification.

ATANDO LAÇOS E DESATANDO NÓS: REFLEXÕES SOBRE 
A FUNÇÃO DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA 
INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS AUTISTAS

Parra, Luciana Sime (2009). Atando laços e desatando nós. Reflexões sobre a função do 
Acompanhamento Terapêutico na Inclusão Escolar de crianças autistas. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. A vivência com crianças autistas, principalmente em atividade de Acompanhamento 
Terapêutico (AT), inspirou a realização deste estudo, que tem como proposta refletir sobre a função 
do AT na inclusão escolar dessas crianças. Em primeiro lugar, realiza-se breve resgate do contexto 
histórico de surgimento do AT. Em seguida, delineia-se o caminho percorrido pelo AT desde que 
surgiu na América Latina até sua chegada ao Brasil. Discute-se a respeito das expressões utilizadas 
para nomear a prática e são traçados os pressupostos nos quais se baseiam o presente trabalho, 
refletindo-se sobre a função do AT a partir de conceitos criados por Winnicott. Posteriormente, 
introduz-se o tema do AT com crianças e são apresentadas três instituições – uma estrangeira e 
duas brasileiras – importantes por trabalharem com princípios adotados na prática que motivou 
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este estudo: École Expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, fundada na França, Pré-Escola Terapêutica 
Lugar de Vida, em São Paulo e Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), em Recife. 
Introduz-se a questão da Inclusão Escolar e apresenta-se o tema do AT com crianças nesse contexto. 
Há o relato de duas experiências de AT com crianças autistas. Por fim, reflete-se sobre o AT e a 
Inclusão Escolar a partir da articulação entre seus pressupostos e as experiências relatadas. Discute-
se a importância de o at acompanhar a criança autista na escola com uma postura de estar-junto, de 
oferecer uma presença afetiva. Esse acompanhar acaba por se estender a toda a rede que envolve a 
criança, com a qual o at estabelece laços que serão fundamentais para desfazer alguns nós que atam 
o processo de inclusão escolar.
Palavras-chave:movimento antipsiquiátrico, acompanhamento terapêutico, inclusão escolar, 
crianças autistas, escola inclusiva.

BUILDING TIES AND UNTIENG KNOTS: REFLECTIONS 
ABOUT THE ROLE OF THERAPEUTIC ACCOMPANIMENT IN 
THE SCHOLAR INCLUSION OF AUTISTIC CHILDREN

ABSTRACT. Experience with autistic children, mainly in Therapeutic Accompaniment (TA) 
activity, inspired this study, which has as purpose reflect on the TA function in the scholar inclusion 
of those children. Firstly, the TA’s historical context of origin is carried out. After, the pathway 
through which TA has taken course from Latin America to Brazil is outlined. The dissertation 
discusses about the expressions used to designate this practice and the tenets on which this work is 
based are delineated, reflecting on the TA function built on Winnicott concepts. Later, the subject 
of TA with children is introduced and three institutions are presented – one foreigner and two 
Brazilians –, important for working with principles adopted in the practice that motivated this 
study: École Expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, established in France, Pré-Escola Terapêutica 
Lugar de Vida, in São Paulo and Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), in Recife. 
The question of scholar inclusion is introduced and the subject of TA with children in this context is 
presented. Two TA experiences with autistic children are described. Finally, this study reflects on TA 
and scholar inclusion from the joint between its tenets and the told experiences. The importance of 
TA to accompany the autistic child at school with a position of being-together, offering an affective 
presence, is argued. This accompany ends being extended to all the net that involves the child, with 
which ta establishes bondings that will be crucial to undo some knots that tie the scholar inclusion 
process.
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Keywords: antipsychiatric movement, therapeutic accompaniment, scholar inclusion, autistic 
children, inclusive school.

PASSEIO DA TARDE: UM ESTUDO SOBRE O “SETTING CLÍNICO 
AMBULANTE” DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DE GRUPO 

França, Demétrius Alves de (2009). Passeio da tarde: um estudo sobre o “setting clínico ambulante” do 
acompanhamento terapêutico de grupo. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Norberto de Abreu e Silva Neto
RESUMO. Esta dissertação visa articular e sistematizar diversos aspectos da teoria e da prática 
do acompanhante terapêutico dentro de um trabalho de grupo desenvolvido em um hospital-dia 
particular de Brasília - DF. O setting terapêutico ambulante proporciona situações e possibilidades 
terapêuticas auxiliares ou alternativas no tratamento em saúde mental ainda desconhecidas pelos 
profissionais da área, mostrando-se como campo aberto para o desenvolvimento de uma produção 
intelectual ainda incipiente como atividade de grupo. Utilizei a fenomenologia de Minkowski como 
referencial para descrever e analisar dois estudos de caso que apresento e no qual procuro articular 
a experiência e a percepção do tempo e do espaço vividos na psicopatologia. Por outro lado, na 
medida em que os casos estudados envolveram a atividade desses sujeitos em situação grupal, eu 
descrevo o campo social e os fenômenos de gênese e dinâmica de grupo onde as atividades foram 
desenvolvidas utilizando os trabalho de Kurt Lewin e a pesquisa-ação de Gérald Mailhiot.
Palavras-chave: psicologia clínica, psicoterapia de grupo, acompanhamento terapêutico.

AN AFTERNOON WALK: A STUDY OF THE “MOBILE CLINICAL 
SETTING” OF GROUP THERAPEUTIC ACCOMPANIMENT

ABSTRACT. This dissertation aims to articulate and discuss the various aspects of theory and 
practice of therapeutic companion within a work group developed in a day-hospital in Brasília - 
DF. The therapeutic setting provides mobile situations and possibilities or alternative therapies to 
treat mental health professionals still unknown by the area and it is open to the development of 
intellectual production as yet ignorant of group activity. I used the phenomenology of Minkowski 
as a reference to describe and analyze two case studies that present and which seek to articulate 



230 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2009

experience and perception of lived time and space in psychopathology. Moreover, the cases involved 
the activity of those subjects in group situation, I describe the field of social phenomena and the 
genesis and dynamics of group where the activities were developed using the research of Kurt Lewin 
and the action-research of Gérald Mailhiot.
Keywords: clinical psychology, group psychotherapy, therapeutic following.

O CONCEITO JUNGUIANO DE SÍMBOLO DESDE SEUS PRIMÓRDIOS 32

Júnior, Ronaldo Celestino da Silva (2009). O conceito Junguiano de Símbolo desde seus primórdios. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Norberto Abreu e Silva Neto
RESUMO. O trabalho objetiva a apreciação do conceito de símbolo em Jung desde suas atividades 
psiquiátricas e estudos experimentais, quando se torna próximo de Freud, à sua concepção mais 
original do ponto de vista semiológico. Após esse primeiro momento, verificou-se que o símbolo, 
para Jung, constitui-se em uma linguagem transposta dos complexos, posição próxima à de 
Freud, não havendo uma teoria do símbolo em Jung propriamente dita. Quando da publicação 
de Símbolos da Transformação (1912), há em Jung a reivindicação de uma hermenêutica mais 
extensa para a compreensão do símbolo, em inclusão da história e cultura do imaginário humano, 
a partir do conceito de arquétipo. O símbolo torna-se uma ponte entre a vida instintiva e espiritual 
por meio da transformação da libido, tomando uma dimensão existencial, prospectiva. Tornou-se 
evidente a criação de uma teoria original do símbolo em Jung, a qual permite uma intersecção entre 
primeiridade, segundidade e terceiridade. Por fim, é apreciado o desdobramento do símbolo na 
cultura, mais especificamente na missa, a partir de uma análise semiótica, em que é problematizado 
o apriorismo das significações do símbolo. O objetivo final foi demonstrar a importância das 
produções de sentido da linguagem em uma crítica ao determinismo das significações.
Palavras-chave: símbolo, complexo, arquétipo, transformação da libido, sentido.

32  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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THE JUNGIAN CONCEPT OF SYMBOL SINCE ITS INCEPTION
The study aims to appreciate the concept of symbol in Jung since his psychiatric activities and 
experimental studies, when he becomes close to Freud, until his most original conception from 
a semiological point of view. After that first time, it was found that the symbol, to Jung, is a 
transposed language of the complexes, close to the position of Freud, not existing a symbol theory 
in Jung itself When of the publication of Symbols of Transformation (1912), Jung is in the demand 
for a more extensive hermeneutic for understanding the symbol, in to the inclusion of history 
and culture in the human imagination, from the concept of archetype. The symbol becomes a 
bridge between the instinctive and spiritual life through the transformation of libido, taking an 
existential dimension, prospective. It became clear a creation of an original theory of the symbol 
in Jung, which allows an intersection of firstness, secondness and thirdness. Finally, is appreciated 
the open out of symbol in culture, more specifically in the mass, from a semiotic analysis, which is 
problematized the apriorism of meaning of the symbol. The final obtective was to demonstrate the 
importance of meaning productions of the language in a critique of the determinism of meanings.
Keywords: symbol, complex, archetype, transformation of libido, meaning.

CRÍTICA LITERÁRIA E REALIDADE: EM TORNO 
DO RECALQUE ORIGINÁRIO. 33

Alves, Rodrigo Macedo (2009). Crítica literária e realidade: em torno do recalque originário. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Tânia Cristina Rivera 
RESUMO. O presente trabalho visa reunir elementos para uma crítica literária que abranja aspectos 
formais e determinantes históricos das formas literárias e gêneros. Através da leitura da obra 
freudiana a pesquisa segue a compreensão da gênese do princípio de realidade na teoria desde 
a separação dos dois sistemas Ics e Pcs/Cs até a formulação da segunda tópica, observando-se a 
importância do conceito de recalque originário na organização das representações e na estruturação 
da realidade. De acordo com a hipótese implicada no conceito de mímesis de que os processos 

33  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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envolvidos na produção e recepção do objeto estético literário têm relação com os processos de 
estruturação da realidade, realizou-se a transposição da organização inconsciente para o texto 
literário. 
Palavras-chave: crítica literária psicanalítica, recalque originário, mímesis. 

LITERARY CRITICISM AND REALITY: AROUND 
THE ORIGINARY REPRESSION

ABSTRACT. The objective of the present work is to gather elements for a Psychoanalytical literary 
criticism which embraces formal aspects and historical determinants of the literary forms and 
genres. Through the reading of the Freudian work the research follows the comprehension of the 
genesis of the reality principle in the theory since the separation of the two systems Ucs and Pcs/
Pcs to the formulation of the second topic, observing the importance of the concept of originary 
repression in the organization of the representations and in structuring reality. According to the 
hypothesis implied on the concept of mimesis, in which the processes involved in the production 
and reception of the esthetic literary object relates to the processes of structuring reality, the 
organization of the unconscious was transposed to the literary text. 
Keywords: Psychoanalytical literary criticism, primary repression, mímesis.

EM BUSCA DO TEMPO. FREUD, LACAN E PROUST. 
INTERPENETRAÇÕES ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA

Salum, Luciana K. P. (2009). Em busca do tempo. Freud, Lacan e Proust. Interpenetrações entre 
psicanálise e literatura. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Tania Cristina Rivera
RESUMO. O presente trabalho discute e explora as interpenetrações existentes entre psicanálise e 
literatura a fim de questionar a noção de Tempo em companhia do clássico proustiano Em busca do 
Tempo Perdido. A abordagem psicanalítica amparou-se na teoria de Freud e Lacan. Primeiramente, 
questiona-se o tempo na história e seus impactos na forma como cada sujeito lida com sua 
própria temporalidade. Em continuidade, a narrativa em análise é inserida e pensada como algo 
fundamental para que se construa a temporalidade e, diante desse pensamento, ela se aproxima 
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significativamente do que entendemos como criação literária tendo em vista que a realidade, em 
psicanálise, tem uma estrutura de ficção. Defende-se, finalmente, que é necessário subverter o 
que entendemos como tempo cronológico para pensar em, particularmente, três maneiras de se 
vivenciar o tempo: O tempo coberto, recoberto e descoberto. Tais maneiras se misturam a ponto de 
impossibilitar que o sujeito se insira somente em uma delas. 
Palavras-chave: tempo, literatura, escrita, fantasia.

SEARCHING FOR TIME. FREUD, LACAN AND PROUST. 
INTERRELATIONSHIPS BETWEEN PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE

ABSTRACT. This work aims to discuss and explore the existent interpenetrations between 
psychoanalysis and literature, employing the study of the Proustian classic In Search of Lost Time, 
a as a means to question the notion of Time. The psychoanalytical approach is based on the theory 
of Freud and Lacan. Primarily, time within history and its impacts on how each individual deals 
with his/her own temporality is questioned. Following, the narrative under analysis is brought to 
the context and thought as fundamental to the construction of temporality, and, considering this 
thought, the narrative approximates, significantly, to what we understand as literary creation, since 
reality, within psychoanalysis, has a fiction structure. Finally, it is defended that it is necessary to 
subvert what we understand as chronological time, as a means to think on, particularly, three ways 
of experiencing time: time covered, recovered and discovered. These ways are mingled to a point 
that makes impossible for an individual to be included exclusively within one of them.
Keywords: time, literature, writing, fantasy.

NARCISISMO E FUNÇÃO PARENTAL: INCURSÕES NA 
CLÍNICA, TEORIA PSICANALÍTICA E LITERATURA

Veludo, Cássio Marcelo Batista (2009). Narcisismo e Função Parental: incursões na Clínica, Teoria 
Psicanalítica e Literatura. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica e da articulação teórica em 
torno do narcisismo e da função parental. Chamamos a atenção para esses dois conceitos por 
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julgarmos ser possível realizar, a partir deles, uma leitura psicanalítica freudiana que nos permita 
estudar as relações entre pais e filhos com base no entendimento das questões metapsicológicas que 
fundamentam estas relações. Não estamos interessados em estudar exclusivamente a subjetividade 
parental ou a subjetividade da criança, mas sim a tensão que surge na relação com o outro, situação 
que constitui, de acordo com a psicanálise freudiana, um dos fundamentos da subjetividade 
humana. O narcisismo talvez seja, nesse sentido, um conceito privilegiado, pois delineia uma 
estrutura conceitual que tenta dar conta desta tensão que assola o Eu sempre muito frágil e 
desamparado, incapaz mesmo de lidar com os estímulos que o assolam, sejam eles provenientes do 
mundo interno ou do externo. Com o conceito de função parental tentamos oferecer certo contorno 
teórico para determinadas observações clínicas obtidas em nosso consultório, não com o objetivo 
de descrever estilos ou condutas parentais consideradas melhores, e sim, de tentar compreender as 
conseqüências que podem advir da existência de uma marca narcísica no amor que os pais sentem 
por seus filhos. Para tanto, buscaremos apoio também na literatura de forma que a inspiração e a 
observação das relações humanas feita pelo grande gênio de Honoré de Balzac possa nos ajudar a 
tornar menos árido o caminho a percorrer.
Palavras-chave: narcisismo, função parental, psicanálise, literatura.

NARCISSISM AND THE PARENTAL FUNCTION: INCURSIONS IN 
THE CLINICAL AREA, PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE

ABSTRACT. This work is an outcome of a bibliographic research and a theoretical discussion 
about narcissism and parental function. We emphasize these two concepts because we think they 
can make it possible to carry out a Freudian psychoanalytic understanding of the relationship 
between parents and offspring, discussing the metapsychological issues involved. We are not interest 
about parental or children subjectivity as separated topics, so we try to center our attention to the 
inevitable strain present on human relationship and to the primary mental organization occurred 
also in response of this strain. Thus, narcissism would be an interesting concept because it helps 
to outline an important explanation for that primary mental organization, pointing that the Ego is 
from the very beginning powerless to deal with both inner and external stimulation. The parental 
function concept tries to put forward a theoretical comprehension about some clinical observations 
that take place on daily clinical work. However, this path will not lead us to the description of 
parental behaviors patterns in order to discover the paramount parental behavior. Regardless, 
we aim to think over the consequences that can be produced by the narcissistic mark which can 
be found blended to parental care. The literature will aid us on this route, providing us with the 
overriding inspiration and the clever human observation accomplished by Honoré de Balzac.
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Keywords: narcissism, parental function, psychoanalysis, literature.

VELHICE E ESPIRITUALIDADE: REFLEXÕES SOBRE 
AS TRANSFORMAÇÕES DO ENVELHECER

Vieira, Marjorie Gesimila de Oliveira (2009). Velhice e espiritualidade: reflexões sobre as 
transformações do envelhecer. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Vera Decnop Coelho
RESUMO. O presente estudo teve como objetivo conhecer as principais percepções dos idosos 
sobre a velhice e o envelhecer e como os fatores articulados à espiritualidade influenciam suas 
vivências. A partir de uma entrevista semi-estruturada com seis idosos, entre 66 e 79 anos, 
investigamos aspectos gerais sobre a trajetória de vida do idoso, com destaque para a etapa atual 
e para a dimensão espiritual. Os dados da pesquisa foram submetidos ao método qualitativo de 
Análise Temática. A análise das entrevistas resultou na definição de duas categorias temáticas: 
“Perceber-se velho” e “O sentido da espiritualidade para o idoso”. A primeira, refere-se às 
principais experiências e percepções dos idosos sobre a velhice, enquanto a segunda, diz respeito 
à vivência e compreensão da espiritualidade. Os resultados indicam que a velhice foi reconhecida 
como uma parte natural do ciclo vital, marcada pelas perdas corporais, mas também pelos 
ganhos proporcionados pela experiência de vida. A vivência da espiritualidade aparece como 
uma experiência que favorece a socialização, o contato consigo mesmo e a reflexão sobre a vida 
e a morte, ganhando maior ênfase na velhice. Os resultados revelam, ainda, que significações 
sobre espiritualidade estiveram mais vinculadas a atitudes e valores transcendentes considerados 
positivos.
Palavras-chave: velhice, espiritualidade, percepções e vivência.

OLD AGE AND SPIRITUALITY: REFLECTIONS REGARDING 
THE TRANSFORMATIONS DUE TO AGING

ABSTRACT. The present study aimed to know the main perceptions of the elderly about ageism 
and the aging process and how the factors articulated to the spirituality influenced their experiences. 
Using semi-structured interviews with six elderly, between 66 and 79 years of age, we investigated 
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general aspects of their life regarding the current stage and the spiritual dimension. The data of 
the research was submitted to the qualitative method of Thematic Analysis. The analysis of the 
interviews resulted in the definition of two thematic categories: “To perceive old” and “The meaning 
of the spirituality for the elderly”. The first one refers to the main experiences and perceptions of 
the elderly towards ageism whereas the second, refers to the understanding of the spirituality. The 
results indicate that ageism was recognized as a natural part of the vital cycle, marked by body 
losses, but also by the profits for the life experiences. The experience on spirituality appears as 
an experience that promotes socialization, the contact with oneself and the meditation about life 
and death that gains emphasis during old days. The result reveals, still, that the meanings about 
spirituality, is tied to religion, attitudes and transcendental values considered.
Keywords: ageism, spirituality, perceptions and experience.
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DO PULSO QUE AINDA PULSA A MÃE QUE NÃO CONSEGUE 
AMAR A FILHA: ENSAIO SOBRE O ÓDIO MATERNO

Lima, Adriana de Melo (2010). Do pulso que ainda a mãe que não consegue amar a filha: ensaio 
sobre o ódio materno. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. Este trabalho visa analisar o ódio materno tendo como recorte a relação mãe-filha, 
pois antes de ser mãe, toda mulher é filha. No entanto, a construção se dá através da definição 
do ódio pela psicanálise, mais especificamente a freudiana, para posteriormente desenvolver o 
vínculo mãe-filha o qual receberá destaque significativo a feminilidade subentendida nesta relação. 
Freud verifica que a feminilidade de uma filha constitui-se pré-edípica e edipicamente “entre 
pai e mãe”. Por sua vez, Lacan caracteriza no primeiro tempo o desdobramento das formulações 
freudianas, a respeito da sexualidade feminina de uma filha que se desenvolve entre os genitores, 
nas relações diferenciadas que constitui com ambos. É por meio de pesquisa bibliográfica em obras 
psicanalíticas, assim como clássicos, que este trabalho se baseou e se estruturou a partir de uma 
teoria já existente e que pudesse contribuir com o caminho proposto da relação de ódio entre mãe e 
filha. A figura da mãe, para a menina, desdobra-se em uma função materna e feminina na medida 
em que a mãe é também uma mulher. O masoquismo moral, presente na clínica em forma não 
apenas de resistência, é destacado como um dos pontos mais notório na qual a culpa inconsciente 
faz o analisando não nomear o irrealizado visto no ódio e apenas sentir e se angustiar com a 
negação de uma possível tradução. No diferencial entre culpa, masoquismo moral e sentimento 
inconsciente de culpa aproxima-se do que Ferenczi denominou bebê-sábio. Este que se sente 
agredido por um amor imposto além do que almejava ou outra forma de amor, mas ainda assim, a 
sombra do ódio materno. Para ter uma mãe, muitas crianças são maternais, não conhecendo o que é 
o amor e os cuidados maternos, elas sofrem no corpo a autopunição, autoflagelo e no psíquico, a dor 
de não se encontrar. Assim, a clínica atual traz nas análises sentimentos presos, contidos e muitas 
vezes cheios de dúvidas do amor que faltou não apenas pela ausência, mas também pela presença 
do ódio. Sendo assim, ao final da presente pesquisa, foi evidenciado que tal sentimento está ligado 
a questões que a maternidade traz para a mãe que a faz regredir a uma vivência sentida quando a 
mesma era bebê durante o ato de relacionar-se com sua mãe.
Palavras-chave: ódio materno, filha, masoquismo moral.
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FROM THE PULSE THAT STILL MOVES THE MOTHER WHO CAN 
NOT LOVE HER DAUGHTER: AN ESSAY ABOUT MOTHER HATE

ABSTRACT. This paper indents to analyze the maternal hate having as clipping the mother-
daughter relationship, because before becoming a mother, every woman is daughter. However, 
the construction is made by the definition of hate by psychoanalyst, more specifically the Freud’s, 
to further develop the mother-daughter entailment which the femininity will receive significant 
emphasis implied in this relationship. Freud notes that the femininity of a daughter is to pre-oedipal 
and oedipal “father and mother”. For his part, Lacan characterizes the first time the unfolding of 
Freud’s formulations regarding the sexuality of a female daughter that develops between the parents, 
which is differentiated in relations with both. It is through works of literature in psychoanalysis, 
as well as the classics, that this work is based on and it was structured from as existing theory and 
that could contribute to the proposed path of love-hate relationship between mother and daughter. 
The figure of the mother is also a woman. The moral masochism, in the clinic not only of resistance 
way, is detached as one of the most notorious in which the unconsciouis guilt does not name the 
unrealized seen in the hate and just feel and to afflict with the denial of a possible translation. In the 
differential between guilt, moral masochism and unconscious guilt feelings is closed to that Ferenczi 
called baby-wise. This feels assaulted by a love that yearned beyond the tax or other form of love 
but, still, the shadow of maternal hate. To have a mother, many children are maternal, not knowing 
what is love and care, they suffer in the body the self-punishment, self-chosen and psychic pain is 
not. So the current clinical features in the analysis feelings arrested, restained and often full of doubt 
of the love which has missed not only by the absence, but also by the presence of hate. Thus, in the 
end of this research, it was evidenced that this feeling in linked to issues that motherhood brings to 
the mother who does regress to an experience felt when it was a baby during the act of relating to its 
mother.
Keywords: hate, mother, daughter, moral masochism.

TRÊS METÁFORAS DE FREUD NA DESCOBERTA DO INCONSCIENTE
Ferreira, Iara Flor Richwin (2010). Três metáforas de Freud na descoberta do inconsciente. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
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RESUMO. O escopo desta dissertação é analisar e apresentar a descoberta do inconsciente e 
sua progressiva conceitualização a partir da análise de três metáforas utilizadas por Freud no 
período compreendido entre 1892 e A Interpretação dos Sonhos (1900): 1. reino das sombras e 
maus espíritos, 2. metáfora histórico-arqueológica e 3. metáfora gráfica e de região jurisdicional. 
A metáfora do reino das sombras e maus espíritos remete à experiência originária de Freud 
com relação ao inconsciente, ao momento inicial da descoberta de que a consciência é lacunar 
e descontínua e não recobre toda a extensão do psiquismo. Essa metáfora revela importantes 
questões relacionadas aos fenômenos clínicos que levaram Freud à conceitualização do inconsciente 
psicanalítico e anuncia e prefigura vários dos sentidos que o conceito de inconsciente assume 
com o desenvolvimento da psicanálise. Por meio da metáfora histórico-arqueológica do segundo 
capítulo, acompanhamos os desdobramentos da descoberta freudiana e apresentamos a elaboração 
e refinamento do método psicanalítico, que permitiu a Freud maior acesso e conhecimento sobre 
a região inconsciente do psiquismo. A partir da combinação de metáforas gráficas – inscrição, 
transcrição e tradução – com uma metáfora de região jurisdicional – fueros – apresentamos o 
primeiro modelo do aparelho psíquico delineado por Freud e a descrição em detalhes de sua 
estrutura, conteúdo, organização, leis, processos, mecanismos e funcionamento.
Palavras-chave: psicanálise, metáfora, inconsciente, aparelho psíquico.

THREE METAPHORS OF FREUD REGARDING THE 
DISCOVERY OF THE UNCONSCIOUS 

ABSTRACT. This paper aims to analyze and present the discovery of the unconscious and its 
stepwise conceptualization. Three metaphors used by Freud between 1892 and The Interpretation 
of Dreams (1900) will be the tools to meet our objective. These are: the kingdom of shadows and 
evil spirits, the historic-archeological metaphor and the graphic metaphor and jurisdictional region. 
The metaphor of the kingdom of shadows and evil spirits refers to Freud’s original experience 
related to the unconscious, to the initial moment of the discovery that the consciousness is 
discontinuous, lacunal and does not cover the whole extension of the psychic. This metaphor reveals 
important issues related to the clinical phenomena that led Freud to the concept formulation of the 
psychoanalytical unconscious and announces and prefigures several of the senses that the concept 
of the unconscious takes with the development of the psychoanalysis. In the second chapter with 
the historic-archeological metaphor we follow the developments of the Freudian discovery. We 
present the elaboration and the refinement of the psychoanalytical method that granted Freud 
more access to and knowledge about the unconscious regions of the psychic. From the combination 
of the graphical metaphors – inscription, transcription and translation – with a jurisdictional 
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region metaphor – fueros – we present the first model of the psychic apparel designed by Freud 
and a detailed description of its structure, content, organization, laws, processes, mechanisms and 
functioning.
Keywords: psychoanalysis, metaphor, unconscious, psychic apparel.

A METÁFORA DO CAMINHO: UMA INVESTIGAÇÃO 
FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL NA CLÍNICA

Gama, Jane Borralho Gama (2010). A metáfora do caminho: uma investigação fenomenológica 
existencial na clínica. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. Este trabalho tem por interesse compreender, na clínica, o processo metafórico 
presente no discurso dos pacientes. Para tanto, pesquisamos a metáfora do caminho: uma 
investigação fenomenológica existencial na clínica. Neste trabalho adotamos o método qualitativo: 
fenomenológico e hermenêutico. O objetivo é, nesta pesquisa, averiguar o sentir afetado, do corpo 
próprio (Leib) do paciente, por meio dos enunciados metafóricos que transportam sentido e 
mostram a intencionalidade do eu, para que seja interpretado e desvelado, tornando consciente, 
quanto à direção e o sentido para o qual tende o automover-se e o mover-se do paciente. Temos, 
ainda, como objetivo, coadunar os enunciados metafóricos pesquisados, de modo a confirmar 
que a metáfora do caminho é uma metáfora de raiz, dominante, por ser capaz de gerar e organizar 
uma rede de outros enunciados metafóricos. Ordenamos os enunciados metafóricos de maneira 
a formalizá-los (nos enunciados) em estruturais, ontológicos e orientacionais. Estruturamos dois 
conceitos: A vida é esforço e A vida é caminho. Os enunciados metafóricos ontológicos são os 
que permitem dar sentido ao fenômeno de modo a podermos lidar com nossas experiências. Nos 
enunciados metafóricos orientacionais, identificamos o mover-se nas direções e o sentido entre o 
ir e vir, subir e descer e mostrar e esconder. Dos enunciados metafóricos do fenômeno da angústia 
consideramos tanto os que tendem a mover-se para um estado depressivo melancólico, como os 
que tendem para um estado de depressão ansiosa. Apresentamos um estudo de caso da paciente 
N., como instrumento de um percurso, no contexto da clínica, para apreciação da metáfora do 
caminho. Concluímos que os enunciados metafóricos, como fenômeno de linguagem, proferidos 
pelos pacientes na clínica, transportam o sentir afetado do corpo próprio (Leib), valorado pelo tom 
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e intensidade da voz, pelos gestos, pela expressão da fisionomia. E que por meio da interpretação, 
desvela-se o que intenciona mostrar o eu, vivificado pela força do enunciado, para que se torne 
consciente a direção e o sentido para o qual tende o automover-se e o mover-se do paciente. 
Palavras-chave: clínica, metáfora do caminho, enunciado metafórico, sentir afetado, corpo próprio 
(leib), adireção e o sentido, automover-se e mover-se.

THE METAPHOR OF THE PATH: A PHENOMENOLOGICAL 
EXISTENTIAL INVESTIGATION OF THE CLINIC 

ABSTRACT. This work aims to understand in clinic the metaphorical process present in the 
patient’s discourse. To do so, we researched the metaphor of the path: a phenomenological 
existential investigation in the clinic. In this work we adopted a qualitative method: 
phenomenological and hermeneutical. The goal of this research is to assess the affected feeling, in 
the patient’s very body (Leib), by means of the metaphorical statements that convey meaning and 
show the intentionality of the I, so they can be interpreted and unveiled, making them conscious in 
relation to direction and orientation to which the self-moving and the moving of the patient tend. 
We also aim to gather the researched metaphorical statements so as to confirm that the metaphor 
of the path is a root, dominant metaphor, for being able to generate and organize a network of 
other metaphorical statements. We order the metaphorical statements in such a way to formalize 
them (in the very statements) into structural, ontological, and orientational. We structured two 
concepts: ‘Life is effort’ and ‘Life is path’. The metaphorical ontological statements are the ones that 
allow giving meaning to the phenomenon so we can deal with our experiences. In the orientational 
metaphorical statements, we identified the moving in directions and the orientation between the 
coming and going, ascending and descending, and showing and hiding. From the metaphorical 
statements of the phenomenon of anguish we considered both the ones that tend to moving to a 
melancholic, depressive state and the ones that tend to a state of anxious depression. We present a 
case study of patient N., as instrument of a course, in the context of the clinic, for appreciation of 
the metaphor of the path. We conclude that the metaphorical statements, as language phenomena, 
uttered by the patients in the clinic, transport the affected feeling of the very body (Leib), valuated 
by voice tone and intensity, by gestures, by the expression of physiognomy. And that by means of 
interpretation one can unveil what the I intends to show, vivified by the force of the statement, so 
the direction and orientation to which the patient’s self-moving and moving tend become conscious.
Keywords: clinic, metaphor of the path, metaphorical statement, affected feeling, very body (leib), 
direction and orientation, self-moving and moving.
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XADREZ, ÉDIPO E SÍMBOLO: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE OS SENTIDOS DE UM JOGO EDIPIANO

Rua, Átila (2010). Xadrez, édipo e símbolo: considerações sobre os sentidos de um jogo edipiano. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
RESUMO. Este trabalho cita as elaborações psicanalíticas clássicas acerca do xadrez com o intento 
de propor mudanças quanto ao entendimento do componente edipiano do jogo. O destaque recai 
sobre a insuficiência das teorias do simbolismo para retratar integralmente a extensão do Édipo 
enxadrístico, posto que omitem a importância singular da função paterna como executora de atos 
de nomeação. Verifica-se que a representação do símbolo enxadrístico, a regra que cria as jogadas, 
detém distinta composição, comparada ao símbolo contido na língua e nas teorias mencionadas 
acima. As especificidades da rede simbólica do jogo possibilitam numerosos entrelaçamentos com 
a linguagem, que originam símiles e metáforas relevantes para a compreensão do posicionamento 
do sujeito. As coincidências conceituais entre os sistemas epistemológicos da filosofia da linguagem 
ordinária, da psicanálise, da semiótica, das teorias sobre os jogos e do xadrez recebem detalhamento 
que visa a diferenciar entre o que se imagina acerca do xadrez, e o que factualmente caracteriza este 
jogo. A exposição dos detalhes aponta a necessidade da construção de uma semiologia própria dos 
atos enxadrísticos, e as mudanças na definição do símbolo terão consequência direta sobre a origem 
da concepção edipiana para o xadrez. Assim, constata-se que o Édipo não é onipresente na execução 
do jogo, conforme supunham os psicanalistas neo-freudianos, mas se propaga pelas ações dos 
enxadristas. 
Palavras-chave: complexo de Édipo, xadrez, função paterna, imaginário, simbólico. 

CHESS, OEDIPUS AND SYMBOL: CONSIDERATIONS 
ABOUT THE MEANINGS OF A OEDIPAL GAME 

ABSTRACT. This writing goes through the classical psychoanalytical elaborations about chess to 
propose changes to the understanding of the Oedipian component of the game. The highlight goes 
to the insufficiency of symbolism theories to integrally portray the extension of chess’ Oedipus, 
since they omit the singular importance of the father function as executor of naming acts. It 
becomes evident that the representation of the chess symbol, the rule which creates the moves 
within the game, presents a different composition, compared to tongue-specific symbols and to that 
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created by those aforementioned theories. The specificities of the symbolic net of the game make 
possible to bring numerous interlocks with language, which creates similes and metaphors relevant 
to comprehend the subject position. The conceptual coincidences between epistemological systems 
such as ordinary language philosophy, psychoanalysis, semiotics, theories about games, and chess 
receive detailed description in order to distinguish between what is commonly thought about chess 
and what actually the game is. The exposition of the details calls for the necessity of construct a 
proper semiology of chess acts, and it is clear that changes to definitions of the symbol bring direct 
consequences about the Oedipian understanding in chess. Thus, it is shown that Oedipus is not 
omnipresent in chess playing, in the way thought by neo-freudian psychoanalysts, although it is 
disseminated through the actions of the players.
Keywords: Oedipus complex, chess, father function, imaginary, symbolic.

VIOLÊNCIA CONJUGAL: REPERCUSSÕES NA SAÚDE MENTAL DE 
MULHERES E DE SUAS FILHAS E SEUS FILHOS ADULTAS/OS JOVENS

Medeiros, Marcela Novais de (2010). Violência Conjugal: Repercussões na saúde mental de 
mulheres e de suas filhas e seus filhos adultas/os jovens. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. O objetivo geral desta pesquisa qualitativa foi compreender possíveis repercussões de 
experiências de violência conjugal na saúde mental de mulheres e filhas/os. Os objetivos específicos 
foram: conhecer a historia de vida e de violência conjugal nas perspectivas de mulheres e filhas/os; 
identificar fatores de risco para adoecimento mental, ao longo da história de vida das mulheres e 
filhas/os; identificar fatores de proteção da saúde mental, ao longo da história de vida de mulheres 
e de suas/seus filhas/os; investigar a percepção das mulheres sobre as repercussões das experiências 
de violências na sua saúde mental e na de suas mães. Participaram da pesquisa três mulheres com 
experiências de violência conjugal e uma/um filha/o jovem de cada uma delas. A coleta de dados foi 
realizada por meio de questionário demográfico e entrevistas semi-estruturadas. Os dados obtidos 
por meio das entrevistas semi-estruturadas. Os dados obtidos por meio das entrevistas semi-
estruturadas foram analisados com a estratégia de analise de conteúdo. Os resultados evidenciaram 
a transgeracionalidade da violência e vulnerabilidade feminina a violências físicas, psicologias, 
sexuais e patrimoniais ao longo do ciclo de vida de famílias moradoras de uma cidade satélite do 
Distrito Federal. A violência conjugal foi fator de risco para as mulheres e filhas/os. Foi evidenciado 
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que a compreensão das repercussões provocadas pela violência conjugal requer a analise da 
interação saúde mental, gênero, violência conjugal, outros fatores de risco e fatores de proteção. 
Tal interação não ocorre isolada dos contextos nos quais as pessoas estão inseridas e dá-se por 
meio de uma causalidade recursiva, na qual um elemento influencia e é influenciado pelos outros. 
Prescrições de gênero contribuem apara que determinados eventos de vida e projetos constituam 
fatores de risco para mulheres. Assim, projetos de Cida de ter família unida e cristã, a participação 
em grupo religioso, o projeto de cuidar e o cuidado co as/os filhas/os foram tanto fatores de risco 
quanto de proteção da saúde mental das mulheres. Novos projetos para o futuro formulados após 
a separação, flexibilizando os papéis de gênero, representaram proteção. Outros fatores de proteção 
estavam relacionados às redes sociais das mulheres, como o apoio social de vizinhas e de amiga. 
Alguns fatores de risco para as filhas/os foram desencadeados pelos fatores de risco presentes 
na vida das mães. Para filhas/o significaram risco, especialmente, o isolamento social, a falta de 
cuidadoras/es, a separação dos pais, inconstâncias do relacionamento dosais. Significaram proteção: 
apoio social de cuidadora/o alternativa/o, autocuidado e cuidados recebidos das mães, incentivo 
para investimento em projetos de vida, projetos de vida de estudar e trabalhar. As repercussões das 
experiências de violência ocorridas na saúde mental de mulheres foram alteração na percepção 
sobre a eficácia para controle do que acontece com ela; alteração do apetite; ansiedade; concentração 
e atenção reduzidas; diminuição da autoestima; diminuição da autoconfiança; dificuldades com o 
próprio corpo; atividades; entorpecimento emocional e evitação comportamental; fadiga; humor 
deprimido; hipersonia; insônia; medo; perda do interesse e prazer; queixas somáticas e sofrimento 
psíquico. As repercussões apresentadas pelas filhas/os foram alteração do sono; ansiedade; abalo na 
formação da identidade; comportamento violento; humor deprimido; ideação suicida; medo; perda 
do interesse e prazer; sofrimento psíquico. Tais resultados revelam que a interação saúde mental, 
gênero e violência merece atenção no campo da pesquisa e intervenção.
Palavras-chave: mulheres, filhas/os adultas/os jovens, violência conjugal, saúde mental.

MARITAL VIOLENCE: THE IMPACT ON THE MENTAL HEALTH OF 
WOMEN AND THEIR YOUNG ADULT DAUGHTERS AND SONS.

ABSTRACT. The main objective of this qualitative study was to understand the possible impacts 
of experiences of marital violence on mental health of women and their daughters and sons. The 
specific objectives were: to understand the life history and the experience of marital violence from 
the perspectives of women and their daughters and sons; to identify risk an protective factors 
for mental illness throughout the women´s, daughters and sons lives; to investigate women´s 
perception of the repercussions of their experiences of violence in their mental health and in the 
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mental health of daughters and sons; to investigate the daughters’s and sons’s perceptions of the 
repercussions of the experiences of violence in their mental health and in the mental health of 
their mothers. Three women victims of marital violence, two daughters and one son participated 
in the research. Semi-structured interviews and a Demographic Questionnaire were used as 
the data collection strategy. The data collected were analyzed using thematic content analysis. 
The results showed the transgenerationality of violence and female vulnerability to physical, 
psychological, sexual and patrimonial violence throughout the life cycle of families of a satellite 
city of the Federal District. Marital violence was a risk factor for women and their daughters and 
sons. The understanding of the impacts of marital violence requires the analysis of the interaction 
between mental health, gender, marital violence, other risk factors and protective factors. Such 
interaction does not occur in isolation from the various life contexts in which people are embedded. 
It result product of recursive causality. Gender prescriptions play an important role in life events 
and projects and may constitute risk factors for women. Thus, life projects like have a united and 
Christian family, participation in religious group, the family care were, at the same time, risk and 
protective factors of women’s mental health. Other protective factors were, the new projects to the 
futures made after the separations, since these projects implied flexibility regarding gender roles. 
Another protective factor was social from neighbors and friends. Some risk factors for daughters 
and son were triggered by risk factors present in their’s mother’s lives. For them it represented 
risk, especially, lack of alternative caretakers, social isolation, the separation of parents and the 
inconstancy in their parents relationship. Protection for them came from life projects like to study 
and to work, social support, self-care and care received by their mothers, incentive for investiment 
in life projects. The impact of violence in the mental health of women manifested itself through 
anxiety, appetite changes, change in perceptions regarding their ability to control life events, 
decreased self-confidence, decreased self-esteem, decreased concentrating and attention, depressed 
mood, difficulty with their own body, fatigue, generalized fear, hypersomnia, insomnia, loss of 
interest and pleasure, low numbness and avoidance behavior, panic, somatic complaints and 
psychological distress. The impact direct or indirect of marital violence experiences on daughters 
and son were anxiety, depressed mod, damages in identity formation, fear, loss of interest and 
pleasure, psychological distress, sleep disturbances, suicidal ideation; violent behavior. These results 
paint out that interaction between mental health and violence deserves attention.
Keywords: woman, daughters and sons, marital violence, mental health.
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SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE DE ADOLESCENTES EM 
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Alcântara, Carolina Moreira de. (2010). Sofrimento psíquico grave de adolescentes em privação 
de liberdade: um estudo exploratório. Dissertação de Mestrado, Porgrama de Pós-graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izidio da Costa
RESUMO. Este estudo teve como principal objetivo sistematizar os principais aspectos psicossociais 
e socioeducacionais que se relacionam com o sofrimento psíquico de adolescentes que cumprem 
medida sócio-educativa em privação de liberdade. Para tanto, buscou-se verificar os principais 
sinais e sintomas identificados pelos próprios sujeitos em relação à sua condição de saúde/doença 
mental. De maneira semelhante, objetivou-se conhecer as percepções sobre as condições ambientais 
da instituição pesquisada e a utilização dos atuais recursos disponíveis pelas Gerência de Saúde 
e Gerência da Escola. A proposta metodológica dessa pesquisa se baseou na análise quanti-
qualitativa de entrevistas semi-estruturadas realizadas com 36 internos em uso de medicação 
psiquiátrica contínua. Os dados apontaram que as experiências de insônia e pesadelos, associadas 
ou não às vivências de perda de realidade (alucinações) constituíram a queixa mais frequente. O 
comportamento autopunitivo apareceu em segundo lugar. Com relação aos fatores ambientais, 
verificou-se que a instituição é percebida, de modo geral, como sendo um ambiente seguro e estável, 
garantindo a integridade física e a manutenção da saúde. Dentre os atuais recursos disponíveis 
pelo núcleo da Saúde, notou-se que a administração de anticonvulsivantes, em associação com 
outros psicotrópicos tem sido amplamente utilizada. A escola foi percebida como importante 
dispositivo de saúde mental disponível na instituição. Por meio das percepções dos adolescentes que 
não gostam de ir à escola, pôde-se verificar que esse grupo, não desvaloriza o saber, ao contrário, 
anseiam por conhecimento, entretanto, frustraram-se por não terem suas necessidades educacionais 
adequadamente atendidas, afirmando que a escola é fraca ou que simplesmente não aprendem. 
Por fim, dentre as conclusões possíveis, orientadas pelo pensamento winnicottiano, observou-se 
que a instituição em análise é percebida enquanto representante da função paterna. Todavia, para 
que o processo de autocura seja alcançado, tal como Winnicott compreende, é necessário que se 
atue também na formação de vínculos terapêuticos. O grupo de professores é identificado como a 
principal ferramenta de mudança.
Palavras-chave: sofrimento psíquico, adolescência, avaliação psicológica
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PSYCHOLOGICAL DISTRESS OF ADOLESCENTS DEPRIVED 
OF FREEDOM: AN EXPLORATORY STUDY

ABSTRACT. This study had the objective to systemize the main psycho-social and socio-
educational aspects that related with the psychic suffering of adolescents in conflict of law and 
freedom privation. This research wanted to verify the signals and symptoms identified trough 
themselves perceptions related on their condition of health/insanity. In similar way, it was 
objectified to know the opinions of the ambient conditions of the institution the use of the current 
available resources for Health Service and Educational Service. The methodological proposal is 
based on the quant-qualitative analysis of interviews half-structuralized carried through with 36 
teenagers were using psychiatric medication continuously. The data had pointed the experiences of 
sleeplessness and nightmares, associates or not with experiences of loss of reality (hallucinations) 
had constituted the illness most frequent. The self-punishment behavior appeared at second 
place. With regard to the ambient factors, it was verified that institution had, in general way, 
guaranteed the physical integrity and the maintenance of the health. Amongst the current available 
resources of Health Service, the administration of anticonvulsivants, in association with other 
psychotropic drugs has been widely used. The school was viewed as important device of available 
in the institution. By means of the adolescent’s understanding who do not like to go to the school, 
they don’t disqualify the knowledge, in contrast, they wanted for knowledge, however, they were 
frustrated for not having their educational supplies adequately, affirming that the school is weak or 
they do not learn. Finally, among the possible conclusions guided for the Winnicott’s thought, it was 
observed that institution in analysis is a representative of the paternal function. However, to begins 
the self-cure process is necessary that formation of therapeutical bonds. The group of teachers is 
identified as the main tool of change
Keywords: psychological distress, adolescence, psychological evaluation

O RISO PELA LÓGICA DO PALHAÇO NA CLINICANÁLISE 
DO SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE 

Assis, Juscelino Moreira de (2010). O riso pela lógica do palhaço na clinicanálise do sofrimento 
psíquico grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa 
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RESUMO. Este trabalho teve como objetivo principal analisar a prática da atuação artística de 
palhaços na clínica do sofrimento psíquico grave ou como comumente conhecida, a clínica das 
psicoses e transtornos correlatos. O cenário de tais intervenções artísticas foram as unidades de 
internação masculina e feminina do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP, instituição pública 
psiquiátrica do Distrito Federal-DF. Tal lugar representa o que chamamos de Clinicanálise, pela 
complexidade do tema e por acreditar que uma “clínica ampliada” com uma “prática entre vários” 
valoriza a singularidade do sujeito. “O riso pela lógica do palhaço” apropria-se, portanto, de uma 
concepção inovadora como ferramenta de reabilitação psicossocial, ou até mesmo recurso clínico, 
a partir do encontro com o outro. Assim, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com 
abordagens teóricas que envolvem a Arte, a Saúde Mental e a Psicanálise, através do referencial 
metodológico da Pesquisa-Ação Existencial e Integral. O público alvo foi constituído por pessoas 
com sofrimento psíquico grave, além de profissionais da saúde. Os dados foram obtidos por meio de 
Videogravação das intervenções dos palhaços, juntamente com entrevistas associadas. Os palhaços 
atuaram em dupla e apresentaram atividades envolvendo várias formas de atuação de humanização, 
de acordo com a linguagem artística e o processo criativo, aspectos importantes para a concepção 
do trabalho. Os resultados obtidos compuseram um corpus com as seguintes categorias de análise: 
riso, brincadeira, socialização, ressonância afetiva e expressão subjetiva. Acredita-se que o palhaço 
no hospital psiquiátrico possa exercer ações de importância tanto sobre o cliente quanto na 
instituição em si. Assim, tendo como parâmetro a Políticas de Saúde Mental e as estratégias para a 
criação de uma Rede de Atenção em Saúde Mental, este estudo abre caminho para se apostar nesta 
possibilidade.
Palavras-chave: clinicanálise, sofrimento, psicose.

THE LAUGHTER FROM THE CLOWN’S LOGIC IN THE 
CLINICANALYSIS OF SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS

ABSTRACT. This research had as its main objective to analyze the attempts of acting artistic of 
clowns in the clinics of severe psychic suffering or as it is also known, the clinic of psychoses and 
related issues. The scenery of such artistically interventions were the male and female inner aisles in 
the Hospital São Vicente de Paulo – HSVP, a public psychiatric institution in Distrito Federal – DF. 
Such place represents what we call it as Clinical Analyses, because of the theme’s complexity and 
due to the belief that a “great clinic” with “diversified practitioners” values the subject’s singularity. 
“The laughter by clown logic” has, therefore, a new concept as a tool for psychosocial rehabilitation 
or as a clinical resource, from the meetings with another. So, this research is characterized as 
qualitative, with theoretical approach involving Art, Mental Health and Psychoanalyses, from the 



251DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2010

methodological starting point of the Existential and Integral Action-Research. The target public 
were people with severe psychic suffering, and also health professionals. The data was obtained by 
Video recording of the clowns´ interventions, altogether with associated interviews. The clowns 
acted in pairs and presented activities with varied acting ways showing humanization, according to 
the artistically language and the creative process, which were important aspects for the work. The 
results were put in a corpus with the following analyses characteristics: laughter, jokes, socialization, 
affective resonance and subjective expression. It is believed that a clown in the psychiatric hospital 
may be able to get some important action responses from the client and also the institution. 
Therefore, as we base our research on the rules of Mental Health Politics and the strategies for the 
creation of a Net for Attention in Mental Health, this paper opens up for new possibility of betting 
in the clowns.
Keywords: clinicanaysis, suffering, psychosis.

O SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE NO CONTEXTO 
DA RELIGIÃO PROTESTANTE PENTECOSTAL E 
NEOPENTECOSTAL: REPERCUSSÕES DA RELIGIÃO NA 
FORMAÇÃO DAS CRISES DO TIPO PSICÓTICA

Mano, Raquel de Paiva (2010). O sofrimento psíquico grave no contexto da religião protestante 
pentecostal e neopentecostal: repercussões da religião na formação das crises do tipo psicótica. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. As dimensões espirituais e religiosas são consideradas como fatores essenciais na 
constituição psíquica e que atuam complexamente na estruturação da experiência humana. 
Pesquisas nessa área buscam entender a relação desse fenômeno no processo saúde-doença na 
vida das pessoas, tornando-se tema recorrente nos últimos anos no campo da saúde mental. Sendo 
este um tema vasto complexo, o presente trabalho objetivou explorar, ainda que preliminarmente, 
algumas das repercussões do ambiente religioso protestante pentecostal e neopentecostal na 
formação das primeiras crises do tipo psicótica. Esta pesquisa foi realizada a partir do estudo de 
casos com pessoas em crise psíquica grave que estiveram em acompanhamento terapêutico pelo 
período mínimo de seis meses, realizadas no GIPSI (Grupo de Intervenção Precoce nas Primeiras 
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Crises do tipo Psicótica) da Universidade de Brasília. Com uma multiabordagem onde estiveram 
presentes as vertentes clínica, fenomenológica e psicodinâmica, trata-se de uma abordagem 
qualitativa do tipo exploratório e descritivo. Dentre os vários instrumentos de levantamento dos 
dados utilizados, destacamos o genograma e o ecomapa espiritual que proporcionaram uma ampla 
visão das relações religiosas e espirituais dos pacientes no decorrer da vida até a constituição da 
crise. Observou-se, primordialmente, que os aspectos do início da relação mãe-bebê e os aspectos 
ambientais e relacionais junto com o fator religioso contribuíram de forma significativa para o 
processo de eclosão de crises psíquicas graves. Foi observada também a dimensão da relação 
familiar no processo de busca de um pai idealizado. Estudar o sujeito com sofrimento psíquico 
grave do tipo psicótico, no âmbito do seu contexto religioso, reforçou a constatação da influência 
das doutrinas e ensinamentos religiosos no processo de adoecimento psíquico-emocional, em 
destaque o fator de interdição e culpa no que se refere aos impulsos sexuais e agressivos no 
ambiente religioso. A diferenciação entre os aspectos e características de uma crise psicótica e uma 
experiência religiosa mística foram fatores de reflexão. Por último, foi constatada a falha no processo 
diagnóstico da psicose e a importância da intervenção precoce na compreensão do sofrimento 
psíquico grave, antes de ser necessariamente um processo de adoecimento psicótico. 
Palavras-chave: religião, sofrimento, psíquico grave, crise do tipo psicótica, religiosidade, 
espiritualidade, pentecostal e neopentecostal, intervenção precoce.

SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN THE CONTEXT OF 
PENTECOSTAL AND NEOPENTECOSTAL RELIGION: REPERCUSSIONS 
OF THE RELIGION IN THE CONSTITUTION OF THE PSYCHOTIC CRISIS

ABSTRACT. The spiritual and religious dimensions are considered to be essential factors in the 
psychic constitution and they act with complexity in structuring the human experience. Researches 
in this field seek to understand the relation of this phenomenon to the health-disease process 
in people’s lives, having become a recurring theme in recent years in the field of mental health. 
Since this is a vast and complex topic, this study narrowed down to exploring the impact of the 
neo- Pentecostal and Pentecostal Protestant religious environment in the formation of the first 
kind of psychotic crises. This survey was conducted from the study of cases where three patients 
presented serious psychological distress. The patients were in the therapeutic monitoring period 
of at least six months, carried out in GIPSI - Group of Early Intervention in the First Few Crises of 
the Psychotic Type - The University of Brasília. With a broad approach where the strands present 
were clinical, phenomenological, and psychodynamic, this is an exploratory and descriptive study 
of qualitative approach. Among the various instruments used for data collection, we emphasize 
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the spiritual genogram and eco-map that provided a broad overview of the religious and spiritual 
relationships throughout the patients’ lives up until the constitution of the crises. The environmental 
and hereditary aspects were observed, and it was found that the religious factor has contributed 
significantly to the process of triggering the crisis. The dimension family relation was also observed 
in a process in which an idealized father sought help. Studying the subject who presented severe 
psychic crisis of the psychotic type in the reality of the subject’s religious context has reinforced 
the confirmation of the influence that doctrines and religious teachings have in the process of 
evolving psycho-emotional illnesses, with special attention to the factor of prohibition and guilt 
about anything that involves sexual and aggressive impulses in the religious environment. The 
differentiation between the aspects and characteristics of a psychotic crisis and a mystical religious 
experience were factors of reflection. At last, it was found that the diagnosis process of the psychosis 
failed and that it is of utmost importance that there is an early intervention in understanding the 
severe psychic crisis, before it necessarily becomes a process of evolving into a psychotic illness.
Keywords: religion, suffering, severe psychological, crisis of the psychotic type, religion, spirituality, 
pentecostal and neo-pentecostal, early intervention.

A LOUCURA PELO CORPO - INCURSÕES CORPORAIS 
COM SUJEITOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE

Queiroz, Ana Glaucia de (2010). A louCURA pelo corpo - Incursões corporais com sujeitos em 
sofrimento psíquico grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. Neste trabalho buscou-se investigar as repercussões clínicas apresentadas por sujeitos 
em sofrimento psíquico grave em face a intervenções corporais. Estabeleceu-se, como critério 
de inclusão, que os sujeitos estivessem em processo psicoterapêutico individual e sistêmico 
junto ao Grupo de Intervenção em Primeiras Crises do Tipo Psicótica – GIPSI, da Universidade 
de Brasília. Foi realizada uma pesquisa de campo, na qual este grupo participou de sessões 
corporais, estruturadas com base em uma técnica de dança contemporânea, denominada Contato 
Improvisação. Também foram utilizados elementos da arte, como a música e a dança espontânea. 
Procedeu-se, ainda, a uma revisão teórica sobre o percurso do tema corporal na história da 
Psicologia, encontrando-se seus primórdios, principalmente, na teoria psicanalítica. Os resultados 
mostraram que o grupo reagiu positivamente, manifestando prazer e bem-estar psíquico às 
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experiências corporais envolvendo o toque no corpo próprio, a regressão aos primeiros movimentos 
desenvolvidos quando bebês, como o rastejar e o engatinhar, e, fundamentalmente, ao contato com 
outros corpos. Assim, conclui-se pelo potencial psicoterapêutico de práticas corporais com este 
tipo de clientela, questionando-se o paradigma vigente a cerca das restrições relativas ao contato 
corporal com indivíduos estigmatizados como psicóticos, relativizando-se o quadro estrutural 
que lhes é atribuído. Ressalta-se a relevância da suspensão diagnóstica em suas primeiras crises, 
privilegiando-se a dimensão fenomenológica de momentos existenciais marcados pelo sofrimento 
psíquico grave, além da importância da inclusão da família no processo clínico. Por fim, qualifica-
se a Terapia do Contato como uma abordagem psicorporal diferenciada, em termos de sua 
potencialidade de promoção da integração corporal por meio da técnica do Contato Improvisação.
Palavras-chave: corpo, psicose, sofrimento psíquico grave, contato improvisação, dança 
contemporânea.

MADNESS AND CURE THROUGH THE BODY – BODY INCURSIONS 
IN SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS SUBJECTS

ABSTRACT. This work attempted to investigate the clinical repercussions presented by severe 
psychic suffering subjects through body interventions. The inclusion criteria were that the subjects 
were in individual and systemic psycotherapeutic process in the Group of Intervention in First 
Crisis of the Psychotic Type – from the University of Brasília. A field research was made, in which 
this group participated of structured body sessions based in a contemporary dance technique 
named Contact Improvisation. Music and spontaneous dance were also used. It was also carried 
out a review of the theme of the body in the history of psychology, leading to its origins in 
Psychoanalytical theory. The results showed that the group reacted positively, manifesting pleasure 
and psychic welfare to body experiences, such as touching their own body, regression to the first 
movements achieved as babies, like crawling, among others, and, mainly, to the contact with other 
subjects bodies. In this way, conclude to the potential psychotherapeutic of body practices with 
this kind of clientele, questioning the current paradigm about the restrictions related to the body 
contact in individuals stigmatized as psychotics, through the relativization of the structural square 
attributed to they. Sticked out the relevance of the diagnostic suspension, in their first crises, 
privileging the phenomenological dimension of existential moments marked by severe psychical 
suffering, over there the importance of the family inclusion, in the clinical process. At the end, is 
qualified the now denominated Contact Therapy, as one distincted psycho-body approach, in terms 
of her potential in promoting corporeal integration, by the Contact Improvisation technic.
Keywords: body, psychosis, severe psychical suffering, contact improvisation, contemporary dance.
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REDES SOCIAIS SIGNIFICATIVAS NA SAÚDE MENTAL: 
(DES) COBRINDO RELAÇÕES NO SOFRIMENTO PSÍQUICO 
GRAVE E (REDES) COBRINDO ELOS DE ENCONTRO

Silva, Maria de Nazareth Rodrigues Malcher de Oliveira (2010). Redes sociais significativas na 
saúde mental: (des) cobrindo relações no sofrimento psíquico grave e (redes) cobrindo elos de 
encontro. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. O presente trabalho procurou caracterizar a relação entre cronicidade e rede social, 
como promotora de elos de encontro para a saúde mental. Foi realizada uma pesquisa qualitativa 
sobre redes sociais com sujeitos que participam do Programa Vida em Casa, do Hospital 
São Vicente de Paulo, da Secretária de Saúde do Governo do Distrito Federal. Estes sujeitos 
com sofrimento psíquico grave apresentam uma história de institucionalização em hospitais 
psiquiátricos e um diagnóstico clínico de cronicidade, e foram encaminhados para este programa 
para acompanhamento técnico, objetivando manutenção do quadro clínico, diminuição de 
internações recorrentes e duradouras e estimulação da reinserção social no território. A pesquisa 
qualitativa baseou-se em como estes sujeitos, agora desinstitucionalizados, se encontram no seu 
território e como está a dinâmica das relações dos atores sociais, objetivando principalmente 
observar se sua realidade tem oferecido elos com a reabilitação psicossocial e a clínica do território. 
Busca-se neste trabalho desconstruir os conceitos e teorias da psiquiatria tradicional, introduzindo 
constructos sistêmicos e fenomenológicos na discussão. Os resultados desta pesquisa comprovam 
que o paradigma tradicional ainda permanece no cotidiano dos atores sociais e que devemos insistir 
em mudanças para um olhar voltado ao sujeito e seu cotidiano social e não mais limitado para o 
adoecimento, sem esquecer o sujeito e sua dinâmica de vida. Concluiu-se, portanto, que esse estudo, 
consistindo como uma denúncia da lógica hospitalocêntrica nas intervenções clínicas de território 
propiciou reflexão e contribuição de estratégias possíveis na clínica psicossocial, pelo caminho das 
redes sociais.
Palavras-chave: sofrimento psíquico grave, cronicidade, rede social, atores sociais, reabilitação 
psicossocial.



256 DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 2010

SIGNIFICANT SOCIAL NETWORKS IN MENTAL HEALTH: (UN) 
COVERING RELATIONS IN SEVERE PSYCHIC SUFFERING 
AND REDISCOVERING WAYS OF ENCOUNTERING

ABSTRACT. This study aims to characterize the relationship between chronicity and social 
network, as a promoter of encountering links in mental health. We performed a qualitative 
research on social networks with individuals participating in the Life at Home Program of São 
Vicente de Paulo Hospital, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Brasília, Brazil. These subjects 
with psychological distress have a history of institutionalization in psychiatric hospitals and a 
clinical diagnosis of mental disease, and were referred to this program for technical support, 
aiming to maintain the clinical status, to reduce recurrent and long-lasting hospitalizations and to 
stimulate social reintegration in the territory. This qualitative research on how these subjects, now 
deinstitutionalized, are within its territory and how is their dynamic relations with social actors, 
aiming mainly to observe if their reality has provided links to the psychosocial rehabilitation and 
territoriality clinic. In this sense, this work aims to deconstruct the traditional concepts and theories 
of psychiatry, introducing systemic and phenomenological constructs in this discussion. Our results 
show that the traditional paradigm is still in daily social actors life, and we must insist on changes 
to the complexity of the phenomenon of illness, without forgetting the subject and its dynamics of 
life. We conclude, that study, as a denunciation of the use of traditional hospital logic in the clinical 
interventions of territory, provided reflection and contribution of possible strategies in psychosocial 
clinic on the way of social networks.
Keywords: severe psychic suffering, chronicity, social networking, social actors, psychosocial 
rehabilitation.

A INSERÇÃO DA PSICANÁLISE NA SAÚDE MENTAL 
DA REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA

Sousa, Paula Stein de Melo e (2010). A inserção da psicanálise na saúde mental da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo estudar como se dá a inserção da Psicanálise 
no campo da Saúde Mental, contextualizado no paradigma da Reforma Psiquiátrica. O estudo foi 
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desenvolvido a partir da revisão bibliográfica de publicações de autores contemporâneos que se 
dedicam ao estudo da interface entre psicanálise e saúde mental. O estudo do material compreendeu 
aproximadamente 50 publicações, dentre elas, livros, artigos científicos, capítulos de livros, 
dissertações de mestrado e teses de doutorado. A partir do estudo destas publicações, identificamos 
centros de pesquisa que desenvolvem trabalhos nessa área, dos quais destacamos o IPUB – Instituto 
de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o IPSM/MG – Instituto de Psicanálise 
e Saúde Mental de Minas Gerais. Partindo do pressuposto que existe parceria de trabalho possível 
entre psicanálise e saúde mental, buscamos inicialmente tecer aproximações entre os dois saberes, 
para depois apresentar as possibilidades de inserção da psicanálise nesse contexto por meio das 
propostas de autores contemporâneos que apostam nessa interface. Em seguida, algumas questões 
para a psicanálise nos serviços públicos de saúde mental são problematizadas. Por fim, busca-se 
promover diálogos entre saúde mental, psicanálise e o sofrimento psíquico grave.
Palavras-chave: psicanálise, saúde mental, reforma psiquiátrica, sofrimento psíquico grave.

THE INTEGRATION OF PSYCHOANALYSIS IN THE MENTAL 
HEALTH OF THE BRAZILIAN PSYCHIATRIC REFORM

ABSTRACT. The present work aims to study how the psychoanalysis can be included in the mental 
health field in the context of psychiatric reform. The study was developed from the literature 
review of publications by contemporary authors who study the interface between psychoanalysis 
and mental health. The study of the material consisted of approximately fifty publications, among 
them books, scientific articles, book chapters, dissertations and doctoral theses. From the study 
of these publications, we identified research centers who study this interface, which we included 
IPUB – Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro and IPSM/MG – 
Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. At first we try to make dialogues between 
psychoanalysis and mental health and then point the possibilities of inclusion of psychoanalysis 
in this context. The proposals of contemporary authors who bet on that interface are presented. 
Then, some questions for psychoanalysis in public mental health are developed. Finally, we seek to 
promote dialogues between mental health, psychoanalysis and serious psychic suffering.
Keywords: psychoanalysis, mental health, psychiatric reform, serious psychic suffering.
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DELÍRIO E IDENTIDADE: UM ESTUDO TEÓRICO-CLÍNICO
Veiga, João Ronaldo Virgílio de Carvalho Stemler (2010). Delírio e identidade: um estudo teórico-
clínico. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo realizar a aproximação entre os conceitos 
de delírio e identidade, visando investigar a possibilidade de uma identidade delirante e suas 
conseqüências na clínica da psicose. Para tanto realiza em um primeiro momento a análise de parte 
do pensamento produzido acerca da identidade, presente na pesquisa sociológica, posteriormente 
dedica-se ao entendimento do delírio presente no pensamento psicanalítico e em parte da 
fenomenologia psiquiátrica clássica, em um terceiro momento dedica-se a contrapor as observações 
anteriores ao entendimento particular de Deleuze e Guattari sobre o fenômeno delirante para, por 
fim, relacionar tal aporte teórico à prática clínica realizada com sujeitos delirantes, representada 
neste estudo pela breve apresentação de duas vinhetas clínicas.
Palavras-chave: identidade, delírio, clínica.

DELIRIUM AND IDENTITY: A THEORETICAL AND CLINICAL STUDY 
ABSTRACT. The present work aims to perform an alignment between the concepts of identity and 
delusion, designed to investigate the possibility of a delusional identity and its impact on clinical 
delirium. For both held in a first moment an analysis of the thinking about the identity produced 
on the sociological research, later dedicates to the understanding of the delusion in psychoanalytic 
thought and part of the classical psychiatric phenomenology, in a third phase dedicate to counter 
the preceding remarks to the particular understanding of Deleuze and Guattari on the delusional 
phenomenon to finally relate such theoretical contribution to clinical practice conducted with 
delusional subjects in this study represented by the brief presentation of two clinical vignettes.
Keywords: identity, delirium, clinic.
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A MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR 
DO LAR EM CASOS DE ABUSO SEXUAL: IMPLICAÇÕES 
PSICOSSOCIAIS PARA O AUTOR, FAMÍLIA E VÍTIMA

Silva, Eduardo Chaves da (2010). A medida protetiva de afastamento do agressor do lar em casos 
de abuso sexual: implicações psicossociais para o autor, família e vítima. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
RESUMO. A aplicação de medidas de proteção, previstas no Livro II, Título II do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), é uma das principais ações que visam defender os direitos da 
infância e adolescência no Brasil. No entanto, a simples adoção de mecanismos previstos em lei não 
é fator de garantia do resgate da proteção, reparação do dano do abuso à vítima e responsabilização 
do agressor, pois há de se observar a convergência entre a execução de uma medida protetiva com os 
princípios da prioridade absoluta da infância e da Doutrina da Proteção Integral, instaurados pelo 
ECA a partir de sua promulgação em 1990. Nesse sentido, este estudo visou discutir as implicações 
psicossociais da medida protetiva de afastamento do agressor do lar em casos de abuso sexual 
intrafamiliar, conforme prevê o Artigo 130 do Estatuto, analisando de que forma um processo 
judicial motivado por tal medida garante os direitos dos sujeitos envolvidos na dinâmica violenta 
e qual a resposta jurídica à demanda social de enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes. Os sujeitos da pesquisa foram uma família em situação de violência sexual que estava 
em estudo técnico pelo Centro de Referência para Proteção Integral da Criança e do Adolescente 
em Situação de Violência Sexual (CEREVS) da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal 
(VIJ) em decorrência de determinação da medida protetiva: mãe, padrasto, três filhas adolescentes. 
As informações foram organizadas na perspectiva da análise documental e interpretadas em uma 
metodologia que ensejou a aproximação entre a Teoria Sistêmica e o Materialismo Histórico-
Dialético, a fim de desvelar o fenômeno em seus meandros e para criar a interlocução entre os 
aspectos micro e macrossociais do abuso sexual de crianças e adolescentes em sua totalidade 
complexa, além de facilitar o diálogo entre Serviço Social e Psicologia. Os resultados da pesquisa 
mostraram que a medida protetiva de afastamento se faz necessária no que tange à quebra do ciclo 
de violência instaurado na família, mas que a resposta jurídica não está totalmente convergente 
à Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes, tampouco o Sistema de Garantia de 
Direitos é articulado de forma a fazer com que aplicação da medida faça sentido para os sujeitos 
que estão em situação de judicialização. Dessa forma, não há grande significância às questões 
multifacetadas das relações afetivas e emocionais que emergem de cada ação de proteção: o processo 
interrompe a violência, mas lida de forma simplista às demais demandas dos sujeitos. Em suma, a 
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atuação do judiciário se pautou na garantia estrita do pilar de defesa dos direitos da infância, dentro 
do Sistema de Garantia de Direitos, mas se configura como pouco disponível ao diálogo com a 
sociedade no que tange à convergência de suas ações às reais e concretas necessidades dos sujeitos, 
o que demanda uma maior compreensão e aproximação aos pilares da promoção/prevenção e 
controle social para que se possa observar a Doutrina da Proteção Integral e a Prioridade Absoluta 
da infância efetivamente instaurada nos processos de Justiça.
Palavras-chave: afastamento do agressor do lar, abusador sexual, abuso sexual, doutrina da proteção 
integral, estatuto da criança e do adolescente.

THE PROTECTIVE MEASURE OF REMOVAL OF THE AGGRESSOR 
FROM THE HOME IN CASES OF SEXUAL ABUSE: PSYCHOSOCIAL 
IMPLICATIONS FOR THE AUTHOR, FAMILY AND VICTIM

ABSTRACT. The application of the protective measures provided for in Book II, Title II of the 
Statute of the Child and Adolescent (ECA) is one of the main actions designed to defend the rights 
of children and adolescents in Brazil. However, simply adopting mechanisms provided by law will 
not ensure the recovery of protection, the repair or damages suffered by the victim and that the 
aggressor will be held accountable, as one needs to note the convergence between the application of 
a protective measure and the principles of absolute priority to children and of the Full Protection 
Doctrine, established by the ECA when it was enacted in 1990. For this reason, the aim of this study 
was to discuss the psychosocial implications of a protective measure meant to remove the aggressor 
from the household in cases of sexual abuse, as provided for in Article 130 of the Statute, analyzing 
how a lawsuit motivated by such a measure guarantees the rights of the subjects involved in family 
violence cases and what legal response is to be given to address the issue of sexual violence against 
children and adolescents. Members of a family affected by sexual violence that was the object 
of a technical study held by the Referral Center for Full Protection of Children and Adolescents 
Facing Sexual Violence (CEREVS) of the Federal District’s Juvenile Court (VIJ) due to a protective 
measure determination were the subject of the survey: mother, stepfather and three adolescent 
daughters. The information was organized using the document analysis method and interpreted 
using a methodology designed to approximate the Systemic Theory and the Historical-Dialectical 
Materialism, with the aim of unveiling the phenomenon’s essence, creating a link between the 
micro and macro social aspects of sexual abuse of children and adolescents in all its complexity, 
and facilitating the dialogue between Social Work and Psychology. The survey results showed that 
the protective measure of removal is necessary to break the cycle of violence within the family, 
but that the legal response is not fully consistent with the Doctrine of Full Protection and that the 
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Rights Assurance System is not articulated in such a way as to make the application of the protective 
measure reasonable for the subjects involved in a judicialization process. Therefore, the multifaceted 
issues of emotional relationships arising from each protective measure should not be given much 
importance: the process stops violence, but deals with the other subjects’ demands simplistically. In 
sum, the Judiciary Branch’s role was strictly to ensure the defense of the rights of children within the 
Rights Assurance System, but it does not appear to be willing to establish a dialogue with society 
on the consistency of its actions with the subjects’ real and concrete needs, thereby requiring a 
greater understanding and closeness to the promotion/prevention and social control pillars for the 
Full Protection Doctrine and the Childhood Absolute Priority to be actually established in Justice 
processes.
Keywords: removal of the aggressor from the household, sexual abuser, sexual abuse, full protection 
doctrine, statute of the child and adolescent.

RELAÇÕES ENTRE TRANSFERÊNCIA E CONTRATRANSFERÊNCIA 
NA CONSTITUIÇÃO DA POSIÇÃO DO ANALISTA

Sato, Mariana Mourão Zanetti Ferreira (2010). Relações entre transferência e contratransferência 
na constituição da posição do analista. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
RESUMO. O espaço analítico é um lugar onde reações inconscientes estão constantemente em 
evidência, sendo por elas e com elas que o trabalho analítico de desenvolve. Essas reações podem 
se manifestar de muitas formas, mas o tipo de privilégio dado neste escrito é sob as formas 
transferenciais e contratransferenciais de manifestação. Por serem formas de reações inconscientes, 
a transferência e a contratransferência assumem formas absolutamente dinâmicas no espaço 
analítico, podendo surgir dos dois sujeitos atuantes desse espaço: analista e analisando. A partir 
disso, podemos compreender que um espaço analítico é palco de inúmeras situações, que se 
caracterizam por (du)elos de transferências, cujas contratransferências são apenas algumas de suas 
inevitáveis conseqüências. 
Palavras-chave: transferência, contratransferência, situação analítica.
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RELATIONS BETWEEN TRANSFERENCE AND COUNTERTRANSFERENCE 
IN THE CONSTITUTION OF THE ANALYST POSITION

ABSTRACT. The analytical space is a place where unconscious formations are in constant presence, 
where are by then and with then that the analytic work is developed. These formations can be 
showed by many ways, but the privilege that will be done on this paper is about the transference and 
the countertransferences shapes of demonstration. Because they are ways of unconscious shapes, 
the transference and the countertransference assume absolutely dynamic patterns at the analytical 
space, where can appear both of two of active subjects of this space: analyst and analyzing. An 
analytical space is a stage of countless situations, that are characterized by duels of transferences 
which countertransferences are only some of the inevitable consequences. By this way, is a duty 
of the analyst to realize the task of detecting and elaborating a work with each of transference and 
countertransference which come out at the space of analysis.
Keywords: transference, countertransference, unconscious.

A DIMENSÃO DO PRAZER NA PERVERSÃO
Silva, Maria Fernanda Fernandes da (2010). A dimensão do prazer na perversão. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.
RESUMO. O presente estudo objetiva compreender a relação entre a estrutura perversa e o prazer e 
justifica-se na fertilidade dessa relação para a teoria psicanalítica e para a prática clínica. Evidencia 
que a estruturação do perverso se marca pela recusa da castração e pelo desafio às leis que regem 
o complexo de Édipo. Percebe a existência de uma lógica de prazer marcada pelo narcisismo e 
pela destituição da alteridade, encontrando nos objetos de satisfação sexual apenas a garantia do 
acesso ao prazer. O percurso para a obtenção desse prazer torna-se dependente de um contrato 
perverso, com cláusulas rígidas e imutáveis, que visa encenar, de forma repetitiva, o momento do 
horror à castração, na tentativa de dominá-lo. Compreende-se que o fetichismo, como monumento 
à castração, também faz parte dessa encenação, e sua criação efetiva-se pelo processo de cisão do 
ego. Para desenvolver essas considerações, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de autores da 
teoria psicanalítica que problematizam sobre o tema, bem como feita uma análise de fragmentos 
de casos clínicos atendidos pela pesquisadora em uma instituição de internação para adolescentes 
em conflito com a lei na cidade de Goiânia. O trabalho conclui que há uma dimensão de prazer 
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específica na perversão, com manifestações diferenciadas encontradas no exibicionismo, no 
voyeurismo, no sadismo e no masoquismo, porém pautadas por um núcleo comum, que é a recusa 
da castração, da diferença sexual e o desafio à lei.

Orientador: Luiz Augusto Monnerat Celes
Palavras-chave: perversão, estrutura perversa, prazer, recusa da castração, diferença sexual, desafio.

THE DIMENSION OF PLEASURE IN PERVERSION
ABSTRACT. The present study had the objective to understand the relation between the perverse 
structure and the pleasure. It is justified in the fertility of this relation for the psychoanalytic theory 
and for the clinical practice. It evidences that the structure of the perverse one will be marked 
by the refusal of the castration and the challenge to the laws that conduct the Oedipus complex. 
It perceived the existence of a logic of pleasure marked by the narcissism and the destitution of 
the alterity, finding in objects of sexual satisfaction only the guarantee to the access of pleasure. 
The path for the attainment of this pleasure becomes dependent of a perverse contract, with 
rigid and invariant clauses, that plays repeatedly the moments of horror of the castration, in the 
attempt to dominate it. It is understood that the fetishism, as monument to the castration, also 
is part of this play and its creation is accomplished for the process of split of the ego. To develop 
these considerations, a bibliographical research through the authors of the psychoanalytic theory 
who discuss on this subject, as well as the analysis of fragments of clinical cases taken care by the 
researcher in the scope of an institution of internment for adolescents in conflict with the law in 
the city of Goiânia. It concluded that it has a specific dimension of pleasure in the perversion with 
different manifestations found in the exhibitionism, the voyeurism, the sadism and the masochism, 
however guided in a common nucleus that is the refusal of castration, the sexual difference and the 
challenge of law. 
Keywords: perversion, perverse structure, pleasure, refuse of the castration, sexual difference, 
challenge.
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OS CICLOS DE VIOLÊNCIA E ALCOOLISMO NA 
CONJUGALIDADE: CONSTRUÇÕES SUBJETIVAS 
DOS HOMENS AGRESSORES E ALCOOLISTAS

Schmidt, Bruno Borba Lins Bica (2010). Ciclos de violência e alcoolismo na conjugalidade: 
construções subjetivas dos homens agressores e alcoolistas. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Fátima Olivier Sudbrack
RESUMO. Essa dissertação tem como objetivo principal lançar uma compreensão sistêmica 
das relações entre violência e consumo de álcool no contexto da conjugalidade. Para tanto é 
realizado uma pesquisa bibliográfica sobre os temas: violência doméstica e alcoolismo, utilizando 
o pensamento sistêmico e complexo para poder entender as interações que fizeram emergir esses 
dois fenômenos simultaneamente. A metodologia de pesquisa utilizada foi a qualitativa, e teve como 
técnica a realização de entrevistas semiestruturadas sobre o uso de álcool e os relacionamentos 
violentos. Os critérios para a seleção dos participantes foram 1) Homens encaminhados à justiça 
por violência contra a mulher, 2) Homens encaminhados da justiça para tratamento de alcoolismo 
no HUB, 3) Homens que Cometeram violência contra a esposa. Cinco Homens participaram 
das entrevistas. Cada uma delas foi analisada separadamente por meio de técnicas de análise de 
conteúdo. Todas as categorias foram apresentadas conjuntamente formando zonas de sentido para 
uma análise ampla de como esses homens vivenciaram o desenvolvimento do transtorno do uso de 
álcool conjuntamente com o desenvolvimento de uma relação conjugal violenta. Para sistematizar 
o acesso a tais experiências foram utilizadas duas linhas de tempo, uma referente ao histórico de 
alcoolismo e a outra ao histórico de violência doméstica, que foram preenchidas conjuntamente 
com os participantes. Foi possível perceber uma função paradoxal do uso de álcool no ciclo da 
violência. Em um primeiro momento, ele fornece alívio das tensões, enquanto, em um segundo 
momento, ele promove uma explosão das tensões, facilitando assim as agressões. O papel de 
intervenção do Estado, por meio do TJDFT e do Tratamento do HUB, é descrito, por eles, como 
essencial no processo de reflexão dos seus atos violentos e sobre o uso problemático de álcool.
Palavras-chave: violência, alcoolismo, conjugalidade.
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THE VIOLENCE AND ALCOHOLISM’S CYCLES IN CONJUGALITY: 
AGGRESSORS AND ALCOHOLICS MEN’S SUBJECTIVE CONSTRUCTIONS

ABSTRACT. This dissertation has as main objective come up with a systemic comprehension of 
relations between violence and alcohol use in conjugality context. A bibliographic research was 
accomplished about the themes: domestic violence and alcoholism, making use of the systemic and 
complex thought to understand interactions that made both phenomenon emerge simultaneously. 
In the research was used the qualitative methodology and application of semi-structured interviews 
about alcohol use and violent relations. Criteria for selection of participants were: 1) Men who 
were referred from court for violence against women, 2) Men who were referred from court for 
alcoholism treatment at the HUB, 3) Men who committed violence against their wives. Five men 
participated in the interviews. Each one was analyzed separately using techniques of content 
analysis. All categories were presented together forming areas of meaning for a broad analysis 
of how these men experienced the development of a violent marital relationship. To systematize 
the access to such experiences two time lines were used, one referring to the alcoholism’s historic 
and other to the violence’s historic, were filled together with the participants. It was possible to 
perceive a paradox role of alcohol use in the cycle of violence. At first, the alcohol provides relief 
from conjugality tensions, but then it facilitates aggression by an explosion of tensions. The role of 
state intervention, through TJDFT and the HUB treatment, is described by them as essential in the 
process of reflection of these violent acts and the problematic use of alcohol. 
Keywords: violence, alcoholism, conjugality.

O MÉTODO DE RORSCHACH NO ESTUDO DE CASOS DE 
TENTATIVA DE SUICÍDIO CLINICAMENTE GRAVE34

Santos, Samita Batista Vaz dos (2010). O método de Rorschach no estudo de casos de tentativa de 
suicídio clinicamente grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares

34  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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RESUMO. O caminho para a compreensão de qualquer tentativa de suicídio é surpreendentemente 
complexa e requer uma análise dos mais diversos tipos de variáveis. Atualmente se reconhece que 
pessoas que fazem tentativas de autoextermínio (TAE) possuem diferentes perfis associados a 
diferentes categorias de TAE. Pacientes que fazem tentativa de suicídio clinicamente grave (TSCG) 
são os mais prováveis de apresentar o perfil de pessoas que cometem suicídio. Como meio de 
ressaltar o Método de Rorschach (MR) como uma técnica para compreensão dessa realidade, esse 
estudo apresenta a análise de quatro casos de TSCG. Visa investigar a estrutura e dinâmica de 
personalidade que apontam para indicadores de vulnerabilidades e configuração psicopatológica, 
úteis para compreensão do potencial suicida. Os resultados apontaram para limitações graves 
e prejuízos extensos na organização de personalidade dos quatro sujeitos: inabilidade social, 
imaturidade cognitiva, julgamento falho da realidade, dificuldades para lidar com afetos, limitação 
nos recursos para o enfrentamento de demandas, percepção de si mesmo danificada e prejudicada 
e pessimismo. Todas essas variáveis favorecem perdas bruscas do controle e denotam maior risco 
de suicídio. A análise desses prejuízos auxiliam na elaboração de recomendações terapêuticas, do 
foco psicodinâmico, do planejamento adequado no processo psicoterapêutico além de favorecer a 
antecipação de possíveis resistências. Os resultados demonstram a necessidade de intervenção em 
crise e tratamento a longo prazo desses sujeitos. O MR é uma técnica útil na avaliação de risco, na 
compreensão do contexto de risco e com potencial para a identificação de características do grupo 
de TSCG.
Palavras-chave: suicídio, categorias de tentativa de suicídio, tentativas de suicídio clinicamente 
grave, TSCG, Método de Rorschach

THE USE OF THE RORSCHACH METHOD IN THE STUDY OF 
CASES OF CLINICALY SEVERE SUICIDE ATTEMPTS 

ABSTRACT. The path to the understanding of any suicide attempt is surprisingly complex and 
requires the analysis of several types of variables. Currently it is recognized that people who make 
suicide attempts (SA) have different profiles associated to different types of SA. Patients who 
make medically serious suicide attempts (MSSA) are most likely to present the profile of people 
who commit suicide. In order to highlight the Rorschach Inkblot Method (RIM) as a technique 
to understand this reality, this study presents the analysis of four cases of MSSA. It aims at 
investigating the structure and dynamics of personality related to indicators of vulnerability and 
psychopathological configuration, useful for the understanding suicide risk. The results revealed 
serious limitations and extensive damage in the personality organization of the four subjects. These 
data refer to poor social skills, cognitive immaturity, poor test of reality, difficulties dealing with 
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emotions, limited resources for coping with demands, low self-esteem and pessimism. All these 
factors foster sudden loss of control and indicate increased risk of suicide. The analysis of these 
difficulties helps to establish therapeutic recommendations, psychodynamic focus, proper planning 
in the psychotherapeutic process. It also allows for anticipation of possible resistances. Results show 
the need for crisis intervention and long-term treatment of these subjects. The RIM is a technique 
useful in the assessment of risk, the understanding of the context of risk and with potential for the 
identification of characteristics of the MSSA group.
Keywords: suicide, attempted suicide categories, medically serious suicide attempts, MSSA, 
Rorschach Inkblot Method.

DANÇA DE CASAIS: A RELAÇÃO CONJUGAL À LUZ DA 
SOCIONOMIA E DO CONTATO-IMPROVISAÇÃO

Ito, Renata (2010). Dança de casais: a relação conjugal à luz da socionomia e do contato-
improvisação. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO. Este estudo investigou se a dança contato improvisação pode ser um instrumento 
de acesso à expressão afetiva da relação conjugal. Trata-se de estudo qualitativo no qual o 
procedimento de coleta de dados ocorreu nos contextos de entrevistas com a díade e de vivência de 
dança contato-improvisação. Todos os procedimentos foram filmados. Após a sessão de contato-
improvisação, a díade assistiu ao seu próprio vídeo e reagiu com comentários durantes uma 
entrevista semi-dirigida reflexiva do tema. A abordagem teórica usada para compreender esse 
estudo dói a socionomia proposta por J.L. Moreno. Os dados foram analisados por meio do método 
de estudo de caso de dois casais, a partir de uma articulação entre: 1) o estudo socionômico da 
relação conjugal, baseado na entrevista semi-estruturada, 2) a leitura que contatista faz cerca das 
sessões filmadas da dança dos casais, 3) a leitura que o próprio casal fez enquanto assistia o vídeo 
de sua própria dança. Pretendeu-se refletir acerca dos aspectos relacionais produzidos pela díade 
configurada pelos papéis à luz da teoria socionômica e do sociodrama familiar sistêmico de Seixas. 
Conclui-se que é possível expressar a relação conjugal por meio da dança contato-improvisação e 
que esta técnica aliada ao psicodrama, enriquece o processo terapêutico.
Palavras-chave: relação conjugal, socionomia, contato-improvisação.
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COUPLES DANCE: THE MARITAL RELATIONSHIP FROM THE 
SOCIONOMY AND CONTACT IMPROVISATION POINT OF VIEW

ABSTRACT. The aim of this study was to investigate if the contact-improvisation technique can be 
a helpful instrument to Access the affectivity in the conjugal relationship. This study is a qualitative 
research in which it was used the case study methodology with two couples of partners. The data 
collection procedure occurred in the context of the interviews with both partners and the contact 
improvisation dance. All the procedures were filmed. After the contact improvisation session, the 
couples watched own video and they reacted to it producing commentaries during a reflexive semi-
structured interview about the theme. The theoretical approach used to comprehend this study was 
the socionomic theory proposed by J. L. Moreno. The data were analyzed by the case study method 
and it was produced an articulation among: 1) the socionomic study of the conjugal based on the 
semi-structured interview, 2) the analysis about the filmed dance sessions made by the contactistic, 
3) the commentaries that the couples made while they were assisting to the video showing own 
dance. From articulation between those three levels of analysis, it was intended to reflect about 
the relational aspects produced by the partners that are configured by the agonist and antagonist 
social roles based on the socionomic theory of Moreno and the systemic familiar sociodrama of 
Seixas. It was concluded that it’s possible to express the conjugal relationship by means the contact 
improvisation dance and that technique associated to the psychodrama will enrich the therapeutic 
trial.
Keywords: conjugal relationship, socionomy, contact-improvisation.

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS SOB O OLHAR DA MÍDIA IMPRESSA 
DO DISTRITO FEDERAL: UM CASO DE POLÍCIA?

Reis, Tânia Teixeira (2010). Violência nas escolas sob o olhar da mídia impressa do distrito federal: 
um caso de polícia? Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO. O tema “violência nas escolas” é de interesse crescente entre pesquisadores. É constante 
em diferentes meios de comunicação e faz parte das agendas da maioria dos gestores educacionais. 
Muitos estudos sobre o tema geraram resultados que alardearam o crescimento vertiginoso 
do fenômeno em escala mundial e o questionamento acerca das funções da escola e de seus 
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representantes. Esses estudos apontaram para a decadência da instituição escolar e o esvaziamento 
da autoridade do educador. O presente trabalho centra-se no papel da mídia na abordagem desse 
tema. Entende-se a mídia como produto e produtora de subjetividades. A pesquisa teve por objetivo 
identificar criticamente como o tema da violência nas escolas do DF e entorno é retratado por 
um jornal brasiliense de grande circulação local e verificar a contribuição dessas informações na 
incitação do pânico moral e na desconstrução da imagem da instituição escolar como espaço seguro 
de convivência e aprendizado para crianças e adolescentes. Objetivou-se também analisar as reações 
governamentais geradas por essas divulgações. Trata-se de um estudo documental de perspectiva 
qualitativa. Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin e foram criadas três categorias de análise, 
a partir de uma imersão nas informações coletadas, para responder as questões norteadoras do 
estudo. As categorias foram 1) Ingredientes para a construção do pânico moral; 2) Atribuição 
de responsabilidade; e 3) Securitização da educação. Foram selecionadas e analisadas notícias 
veiculadas pelo jornal nos anos 2008 e 2009 que apresentavam tendências representativas dessas 
categorias. Concluiu-se que a mídia tem papel fundamental na determinação do “estado de ânimo” 
da população frente ao fenômeno e nas consequentes respostas adotadas pelo Estado.
Palavras-chave: violência nas escolas, mídia, análise de conteúdo.

VIOLENCE IN SCHOOLS SEEN FROM THE FEDERAL DISTRICT 
PRINTED MEDIA POINT OF VIEW: A POLICE CASE?

ABSTRACT. “Violence in schools” is a theme of growing interest among researchers. It is a subject 
appearing constantly within media communication and it belongs to most educational agendas. 
Lots of studies about this theme generated results which displayed the vertiginous growth of this 
phenomenon in a Global scale along with the questioning about the duties and functions of the 
schools and its representatives. These studies pointed out to the decadence of the educational 
institution and to the educator’s lack of authority. The present work is centered on the role of the 
media regarding its approach to this theme. Mass media here is understood as a product and as a 
producer of subjectivity. The goal of this research was to critically identify how the theme “Violence 
in schools of the DF and Neighborhood” is portrayed by a local newspaper of great circulation and to 
verify the contribution of these information as agents of enticement of moral panic and as agents 
of deconstruction of the image of the educational institution regarded as a safe place for social 
interactions of the children and adolescents and for their learning. Another goal of this study was to 
analyze the Government reactions towards these publications. This is a documental analysis study 
carried out under the qualitative perspective. The Bardin analysis of content was employed and 
analysis categories were created from the gathered information in order to answer the questions 
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which orientated the study. These are the categories: 1) Ingredients to build up moral panic; 2) 
Pointing out the culprits; and 3) Cases for the Police. News spread by this local newspaper on 2008 
and 2009 were selected and analyzed – they displayed representative tendencies from the above 
categories. As for conclusion, it can be said that the media has a crucial role in determining the 
“spirits, the temperament, the dispositions” of an entire population when facing a phenomenon and 
in the consequent answers given by the Government.
Keywords: school violence, media, content analysis.

ENCANTOS E ENCONTROS COM A FALA – 
EXPLORAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A CLÍNICA 
FONOAUDIOLÓGICA COM CRIANÇAS AUTISTAS35

Leão, Luciana Silveira (2010). Encantos e encontros com a fala – explorações psicanalíticas sobre a 
clínica fonoaudiológica com crianças autistas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. A área de interesse desta dissertação é a exploração teórica-clínica no atendimento 
fonoaudiológico de crianças autistas. Os pressupostos teórico-metodológicos que embasaram este 
estudo advém das articulações estabelecidas entre fundamentos da fonoaudiologia, da psicanálise 
lacaniana e winnicottiana e da linguística. Os objetivos do trabalho são: 1) refletir a clínica 
fonoaudiológica de crianças autistas a partir do olhar psicanalítico, 2) investigar e discutir as 
formas de abordagem e de intervenção clínica fonoaudiológica de crianças autistas, e 3) explorar a 
importância dos conceitos winnicottianos de placement e holding nas intervenções fonoaudiológicas, 
contemplando a clínica interdisciplinar. A dissertação abrange a área da linguística e evidencia 
o encontro da psicanálise com a fonoaudiologia, traçando o caminho realizado para o estudo do 
surgimento da linguagem da criança. Ao final da dissertação apresentamos vinhetas clínicas do 
atendimento fonoaudiológico de duas crianças com sintomas autísticos. A partir da análise dessas 
vinhetas, procuramos demonstrar a importância do profissional estar sintonizado com a criança, 
com a família e também com a equipe clínica. Nesta perspectiva, é possível acolher a criança e 

35  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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humanizar o ambiente, favorecendo as aquisições da comunicação. Por fim, buscamos demonstrar 
a importância da relação terapêutica fonoaudiológica para a criança autista, auxiliando em seu 
desenvolvimento da comunicação em seu meio social.
Palavras-chave: autismo, fonoaudiologia, linguagem, linguística, psicanálise.

ENCHANTMENT AND ENCOUNTER WITH LANGUAGE 
- PSYCHOANALYTIC EXPLORATIONS OF CLINICAL 
SPEECH THERAPY WITH AUTISTIC CHILDREN

ABSTRACT. This dissertation is focused on the theoretical and clinical analysis of speech therapy 
treatment for autistic children. The theoretical and methodological assumptions on which this 
study is based come from the connection between principles of Speech Therapy, Lacanian and 
Winnicottian Psychoanalysis and Linguistics. This study aims at: 1) reflecting upon the speech 
therapy practice for autistic children from a psychoanalytic point of view, 2) examining and 
discussing the approaches and clinical intervention on autistic children in the field of Speech 
Therapy, and 3) considering the importance of Winnicott’s concepts of placement and holding 
to therapeutic interventions, including the interdisciplinary clinical practice. This dissertation 
embraces the linguistic field and points out the connections between Psychoanalysis and Speech 
Therapy, describing how language development in children has been studied. Finally, the clinical 
vignettes of the speech treatment of two children with autistic symptoms are presented. Based 
on the analysis of these vignettes, the study intends to show how important it is that the speech 
therapist be closely bound to the child, the family and the whole clinical staff. On this perspective, 
it is possible to protect the child and humanize the environment, fostering language acquisition. 
To conclude, it shows how important the speech treatment for autistic children is, helping them 
establish communication in their social environment. 
Keywords: autism, speech therapy, language, linguistics, psychoanalysis. 
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PSICANÁLISE E LITERATURA: RABISCOS 
NO ESPAÇO TRANSICIONAL36

Dezan, Alba Lúcia Martins Bastos (2010). Psicanálise e literatura: rabiscos no espaço transicional. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Tania Cristina Rivera
RESUMO. O presente trabalho toma como objeto de estudo a noção de transicionalidade, 
buscando compreender suas implicações na vida psíquica e cultural do indivíduo. Buscou-se, 
inicialmente, sistematizar um diálogo entre Winnicott e Freud, fundamentando os primórdios 
do desenvolvimento humano, a fim de compreender como se dá a constituição e construção do 
espaço transicional. Acredita-se que a constituição do espaço transicional e, inicialmente, do objeto 
transicional não se dê sem a presença da angústia. Tal afeto é fundamental, pois por ele o indivíduo 
pode movimentar-se na realidade, indo além do objeto, constituindo e vivenciando o fenômeno 
transicional. Além disso, ele se torna capaz de conferir um lugar significativo às experiências 
culturais. O diálogo não ficará restrito à psicanálise, havendo o convite para contribuir, com traços 
adicionais, filósofos e críticos literários. A leitura, finalmente, é tomada como uma experiência 
cultural, enquanto uma extensão do brincar e, por este motivo, é chamada de lúdica, implicando o 
indivíduo em uma posição ativa, tanto quanto o brincar. Acredita-se que ler é fazer. 
Palavras-chave: psicanálise, literatura, espaço transicional, Winnicott.

PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE: 
SCRIBLINGS THE TRANSITIONAL SPACE

ABSTRACT. The object of study in this paper is the conception of transicionality, in search for 
the understanding of its implications on the psychic and cultural life of the individual. The first 
step is to systematize the dialogue between Winnicott and Freud, in search for establish the early 
human development, in order to understand how the constitution and creation of the transitional 
space is made. It is believed that the constitution of transitional space and object is made with the 
presence of anxiety. This affect is basic, so the individual is able to move on reality and go beyond 
the object and constitute as much as experience the phenomenon. Furthermore, the individual is 

36  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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able to give the cultural experiences a very significant place. The dialogue will not be limited to 
the psychoanalysis point of view, so there will be the invitation to philosophers and reviewers to 
contribute with their own squiggles. The reading process is finally taken as an extension of playing 
and because of that is called playful, implying the individual on an active position, as much as the 
playing itself. We believe that “reading is doing.”
Keywords: psychoanalysis, literature, transictionary space, Winnicott.

DESAFIOS DA MENOPAUSA: VIVÊNCIAS DE 
MULHERES PARTICIPANTES DE OFICINAS37

Fernandes, Ana Paula Soares (2010). Desafios da menopausa: vivências de mulheres participantes de 
oficinas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Vera Lúcia Decnop Coelho
RESUMO. O estudo teve como objetivo investigar os desafios da menopausa, na perspectiva 
de mulheres na meia-idade, por meio de uma metodologia de atendimento breve e focal, 
denominada Oficina. Com base em revisão teórica acerca da meia-idade, menopausa, gênero, 
trabalhos grupais e epistemologia qualitativa, elaborou-se a metodologia das Oficinas. Ao todo, 
participaram sete mulheres em idade entre 45 e 59 anos. A análise de conteúdo temático dos 
encontros permitiu identificar os seguintes desafios que as mulheres enfrentam na menopausa: 
sexualidade, transformações físicas, diminuição do ritmo de vida, aposentadoria, envelhecimento 
e sentimento de solidão. O sentido subjetivo das mudanças que ocorrem na mulher na menopausa 
pode estar relacionado às expectativas do envelhecimento, à auto-percepção e à cultura. Os 
desafios apontados estão ligados à auto-imagem, à auto-estima, ao valor social da mulher idosa, 
e à relação com o corpo. As mudanças vividas atingem a identidade, o ser mulher, e a condição 
feminina, pois também são reflexo do conflito entre o corpo vivido e o corpo físico. Perceberam-
se os efeitos positivos das Oficinas pela expressão dos sujeitos do estudo e na mobilização para 
mudanças. Concluiu-se que o envelhecimento é um dos aspectos que mais influenciam a vivência 
da menopausa. Sugerem-se futuros estudos que desenvolvam instrumentos de avaliação de Oficinas 

37  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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como intervenção bem como pesquisas com companheiros de mulheres na menopausa. Neste 
sentido, resgatar o olhar dos campos de saber da psicologia do desenvolvimento, da antropologia e 
dos estudos feministas se faz essencial na ampliação do entendimento do fenômeno da menopausa.
Palavras-chave: menopausa, meia-idade, grupo focal e breve.

CHALLENGES OF MENOPAUSE: EXPERIENCES OF 
WOMEN PARTICIPANTS IN WORKSHOPS

ABSTRACT. The aim of the study was to investigate the menopause’s challenges in women’s 
perspective. Based on the literature about middle-age, menopause, gender, groups and qualitative 
epistemology, the Oficinas were elaborated. Brief and thematic group interventions were 
implemented with seven middle-aged women. The thematic analyze of the meetings permitted 
identify the follow challenges that women face: sexuality, physical changes, life’s rhythm reduction, 
retirement, ageing, and felling alone. The subjective-meaning about the changes in menopause 
are related with the expectations of ageing process, self-perception and culture. The challenges 
are related to self-image, self-worth, the social value of old woman, and the perception about the 
body. These changes affect identity, the condition of being a woman, and the conflict related to 
what was experienced in the body. There were positive effects on the participants of this search. 
We concluded that the ageing process is the most influence point in the menopause. We suggest 
that instruments need to be designed in order to evaluate the group interventions. In addition, the 
perspective of women’s partners should be addressed in future studies. It is necessary to include 
others fields of knowledge as Developmental Psychology, Anthropology and Feminism studies for 
the comprehension of the phenomenon. 
Keywords: menopause, woman mid-life, brief and thematic group. 

CALEIDOSCOPICAMENTE MULHER: DILEMAS 
E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

Guimarães, Francisca Celina Moraes (2010). Caleidoscopicamente mulher: dilemas e desafios 
contemporâneos. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Vera Lúcia Decnop Coelho
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RESUMO. Profundas alterações estão em curso no processo de constituição das identidades 
femininas, que têm assumido contornos inéditos na contemporaneidade. Antigos e novos 
referenciais identitários apresentam-se como possibilidades reais e a multiplicidade de papéis 
torna-se realidade no cotidiano das mulheres. Este estudo buscou investigar como mulheres, 
com idade entre 30 e 45 anos, estão vivenciando o “ser mulher” na atualidade. Em entrevistas 
realizadas com seis mulheres, temas como maternidade, trabalho, relacionamentos afetivos, 
conjugalidade, corpo e envelhecimento emergiram, trazendo à tona a forma como têm sido vividos 
na atualidade. Foram constatadas tanto percepções e vivências de conquistas e realizações como 
de dificuldades, conflitos, inseguranças e sofrimento. Maternidade e trabalho revelaram-se dois 
grandes eixos norteadores das identidades femininas e a conciliação entre essas duas dimensões 
mostrou-se problemática. Procurou-se, então, apreender a forma e a força com que tais referenciais 
inscrevem-se na vida das mulheres. A análise das entrevistas apontou para a diversidade de papéis 
desempenhados, a simultaneidade em seu exercício, bem como a exigência de padrão de excelência 
no desempenho em todas as áreas de atuação. Assim, embora sob o signo da pluralidade, o padrão 
de funcionamento assemelhado ao de super-mulher configurou-se como prática corrente no cenário 
atual, assumindo status de grande desafio. Constatou-se que não parece existir um questionamento, 
pelas próprias mulheres, quanto à multiplicidade de atribuições a seu cargo. Ao contrário, a despeito 
das dificuldades, parece haver uma busca por encontrar a melhor forma de se multiplicar e dar 
conta de tudo. Tal qual um caleidoscópio que incessantemente confirma sua potencialidade criativa, 
as mulheres parecem absorvidas em sua surpreendente capacidade de criar e recriar incontáveis 
formas de ser mulher. Essa situação, no entanto, revelou-se de risco para a saúde das mulheres, que 
apresentam numerosas queixas que denunciam os abusos cometidos.
Palavras-chave: gênero, dilemas femininos, maternidade, trabalho.

CALEIDOSCOPICALLY FEMALE: CONTEMPORARY 
CHALLENGES AND DILEMMAS OF WOMEN

ABSTRACT. Deep changes are occurring in the constitution of feminine identities, which have 
taken new shapes in contemporaneity. Old and new identity references present themselves as real 
possibilities, and the diversity of roles becomes a reality in women’s routine. This study aimed to 
investigate how women, with ages from 30 to 45 years old, are experiencing the “being woman” 
nowadays. During interviews with six women, subjects as motherhood, work, relationships, 
marriage, body issues, and aging emerged, bringing up how these issues have been addressed 
currently. Perceptions and experiences of achievements were observed, as well as difficulties, 
insecurities, conflicts, and pain. Motherhood and work were described as the most substantial 
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factors in their lives. Finding balance between them, on the other hand, was seen as a difficult task. 
The interviews pointed out the diversity of roles women have to play simultaneously, as well as the 
high level of self-expected competence in their lives. The participants seem to act as “super-women”, 
willing to perform multiple tasks with excellence. The interviewed women do not seem to question 
this reality. Surprisingly, even though these women have to face difficult times and hardships, they 
truly seem to seek a way to multiply themselves in order to handle everything they assume. Like a 
Kaleidoscope, our participants show a fascinating capacity of creating and recreating different ways 
of being a woman. Such situation, however, is risky for their physical and mental health, since they 
complain of irritability, of being tired, overwhelmed, depressed, and so far. 
Keywords: gender, woman’s dilemmas, motherhood, work
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SIMBIOSE MÃE-FILHO NAS PSICOSES: UM ESTUDO TEÓRICO-
CLÍNICO À LUZ DO PENSAMENTO KLEINIANO

Cerqueira, Aurea Chagas (2011). Simbiose mãe-filho nas psicoses: um estudo teórico-clínico à luz do 
pensamento kleiniano. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. A presente dissertação tem como objetivo estudar o fenômeno da simbiose mãe-filho 
nas psicoses à luz do pensamento kleiniano. A investigação desta temática se inicia por uma revisão 
de literatura sobre o conceito de simbiose em psicanálise e sua articulação com a psicopatologia 
das psicoses, em especial aquelas diagnosticadas em indivíduos do sexo masculino. Esta revisão 
enfoca a vinculação do conceito à temática das relações de objeto e percorre algumas das teorias 
psicanalíticas clássicas, tais como as de Mahler (1975), Bion (1966), Winnicott (1956) e Bleger 
(1967), e algumas formulações de estudos contemporâneos que investigam o assunto. Na sequência, 
este trabalho apresenta um panorama da teoria psicanalítica de Melanie Klein, considerada um 
dos principais expoentes da teoria das relações de objeto. A última parte deste estudo consiste 
numa articulação teórico-clínica, à luz do conceito kleiniano de posição esquizo-paranoide, na 
qual são discutidas algumas observações sobre o fenômeno da simbiose, extraídas de quatro 
vinhetas clínicas. O estudo é concluído com algumas considerações a respeito do manejo clínico do 
fenômeno da simbiose e vislumbra possibilidades de ampliação das capacidades dos membros da 
díade simbiótica de experimentarem uma existência mais integrada e autônoma.
Palavras-chave: simbiose, fenômeno simbiótico, díade mãe-filho, psicoses, pensamento kleiniano, 
posição esquizo-paranoide.

MOTHER-SON SYMBIOSIS IN PSYCHOSIS: A THEORETICAL 
AND CLINICAL STUDY IN LIGHT OF KLEINIAN THOUGHTS

ABSTRACT. This dissertation aims to study the phenomenon of mother-son symbiosis in 
the psychoses in the light of Kleinian thought. The investigation of this issue begins with a 
review of literature on the concept of symbiosis in psychoanalysis and its relationship with the 
psychopathology of the psychoses, especially those diagnosed in males. This review focuses on the 
link to the theme of the concept of object relations and traverses some of the classical psychoanalytic 
theories, such as Mahler (1975), Bion (1966), Winnicott (1956) and Bleger (1967), and some 
formulations of contemporary studies which investigate the matter. Further, this paper presents an 
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overview of the psychoanalytic theory of Melanie Klein, considered one of the leading exponents 
of the theory of object relations. The last part of this study is a theoretical and clinical joint, based 
on the Kleinian concept of paranoid-schizoid position, in which we discuss some observations 
about the phenomenon of symbiosis, extracted from four clinical vignettes. The study concludes 
with some considerations about the clinical management of the phenomenon of symbiosis and 
sees opportunities to expand the capacities of members of the symbiotic dyad to experience a more 
integrated and autonomous existence.
Keywords: symbiosis, symbiotic phenomenon, mother-son dyad, psychosis, kleinian thinking, 
paranoid-schizoid position.

A RELAÇÃO MÃE-BEBÊ E A ADAPTAÇÃO A UM 
BERÇÁRIO: SUAS INFLUÊNCIAS MÚTUAS

Gurgel, Karina Machado Rocha (2011). A relação mãe-bebê e a adaptação a um berçário: suas 
influências mútuas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo investigar como a relação da mãe com seu 
bebê influencia o processo de adaptação do bebê em um berçário e também como esse momento 
exerce mudanças nessa relação, e se elas de fato ocorrem ou de qualquer modo fariam parte do 
relacionamento de ambos, na medida em que o tempo passa e naturalmente a separação ocorre. 
O estudo surgiu em decorrência da prática clínica enquanto psicóloga de um berçário e, a fim 
de embasar a prática, fez-se uma revisão bibliográfica sobre a relação mãe-bebê e o momento da 
separação da díade: o ingresso em um berçário. Para isso, utilizou-se a Teoria do Apego de Bowlby 
e colaboradores, e também se fez uma descrição da formação do vínculo entre a díade desde a 
gestação, com intuito de analisar como esse vínculo interfere na formação da constituição psíquica 
da criança e, entender, assim, suas reações ao momento de uma grande separação. Antes de falar em 
separação, foi necessário trilhar o caminho do apego e vínculo entre a mãe e seu bebê. O Estádio do 
Espelho ajudou a desenvolver a construção teórica do psiquismo do infante, uma vez que é por meio 
da relação com sua mãe que se dá a formação do psiquismo do indivíduo e, dessa forma, sustentou-
se a base do trabalho, ou seja, muito da reação da separação de sua mãe é constituída por meio da 
leitura que ela tem deste momento. Buscou-se demonstrar como o psiquismo do bebê é estruturado 
por meio da relação com sua mãe, tendo como base as teorias elaboradas por Freud, Winnicott, 
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dentre outros que referenciam o vínculo começando na gestação. Foi feita uma correspondência 
entre os sentimentos das mães com os dos bebês, nesse momento complexo para ambos e, assim, 
discutiu-se os efeitos da adaptação em uma instituição, como para cada criança é vivenciada de 
maneira diferente. Enfatizou-se ainda a importância da relação da cuidadora com o bebê, substituta 
da mãe naquele momento.
Palavras-chave: relação mãe-bebê, apego, vínculo, separação, adaptação em berçário.

THE MOTHER-BABY RELATIONSHIP AND THE ADAPTATION 
TO A NURSERY: MUTUAL INFLUENCES

ABSTRACT. This study aimed to investigate how the mother’s relationship with her baby 
influences the process of adapting the baby in a nursery and also how this moment has changes 
in that relationship, and if they do occur or in any way would be part of the relationship both, as 
time passes and of course the separation occurs. The study arose as a result of clinical practice 
as a psychologist in a nursery and in order to base the practice became a literature review on the 
mother-child relationship and the moment of separation of the dyad: the entrance into a nursery. 
For this, we used to Bowlby’s attachment theory and collaborators, and also gave a description of the 
bonding between the dyad from gestation, aiming to examine how this relationship interferes with 
the formation of the psychic constitution of the child and understand Thus, their reactions to a great 
moment of separation. Before talking about separation, it was necessary to follow the path of the 
attachment and bonding between mother and baby. The Stadium of the Mirror helped develop the 
theoretical construct of the psyche of the infant, since it is through the relationship with his mother 
who gives the formation of the psyche of the individual and thus held up on the work, ie much 
of the reaction of separation from his mother is formed by way of reading that she has this time. 
We tried to demonstrate how the baby’s psyche is structured by the relationship with his mother, 
based on theories developed by Freud, Winnicott, and others that refer to the link starting during 
pregnancy. A match was made between the feelings of mothers with babies at that time for both 
complex and, thus, discussed the effects of adaptation in an institution, as each child is experienced 
differently. They emphasized the importance of the relationship of caring for the baby, the surrogate 
mother at that time.
Keywords: mother-infant relationship, attachment, bonding, separation, adaptation in the nursery.
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O LUGAR DO PSICANALISTA NOS HOSPITAIS GERAIS: ENTRE OS 
DISPOSITIVOS CLÍNICOS E OS DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS38

Machado, Maíla do Val (2011). O lugar do psicanalista nos hospitais gerais: entre os dispositivos 
clínicos e os dispositivos institucionais. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Daniela Scheinkman Chatelard
RESUMO. As discussões que envolvem a psicanálise e a medicina estão presentes desde o início da 
invenção da teoria psicanalítica. Este trabalho foi um estudo que abrangeu essas discussões, uma 
vez que tratou da inserção da psicanálise nos hospitais gerais, espaço médico. A presente pesquisa 
revelou a crescente difusão da psicanálise nos outros campos do saber. Essa extensão da psicanálise 
para além dos consultórios particulares nos remete a uma preocupação em relação à formação do 
analista e à formalização da práxis analítica. Isso porque a difusão pode fazer com que os princípios 
psicanalíticos corram constantemente o risco de perder seu rigor ético e específico. No caso dos 
hospitais gerais, um dos pontos que justificou essa observação é o fato de que eles são marcados 
pelos referenciais médicos que se distanciam daqueles sustentados pelo psicanalista. Em síntese, essa 
observação indicou que o analista precisa construir um espaço de trabalho no hospital, sem deixar 
que seus fundamentos se misturem com aqueles que predominam na instituição. Este é um desafio 
para o analista, que precisa refletir e reconstruir condições para a formalização da sua prática, 
considerando as especificidades da sua clínica. O principal objetivo deste trabalho foi investigar, por 
meio de uma articulação entre a teoria, a prática e a pesquisa, qual o lugar (função) do psicanalista 
nos hospitais gerais. Para isso, inicialmente pesquisou-se sobre o início da psicanálise nos hospitais 
gerais e foram retomados alguns momentos da obra de Freud e do ensino de Lacan que autorizaram 
o psicanalista a sair dos consultórios. Em seguida, investigou-se o lugar do psicanalista no contexto 
hospitalar a partir de duas dimensões, que devem ser articuladas: a dimensão da clínica psicanalítica 
e a dimensão da instituição. Em relação à primeira dimensão, discutiu-se o lugar do psicanalista 
a partir da vertente do discurso, da ética e das especificidades da psicanálise. Essas vias convocam 
o analista a ocupar um lugar particular no hospital, o que gera alguns impasses e desafios. A 
dimensão institucional foi discutida por meio de algumas particularidades da clínica psicanalítica 
nos hospitais, tais como: a criatividade do analista, sua função dentro da equipe multiprofissional, o 
tempo de análise, as intervenções e as demandas analíticas. Concluiu-se que o lugar do psicanalista 
nos hospitais gerais se encontra entre a dimensão clínica e a dimensão institucional. Em última 

38  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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instância, isso significa que a função do psicanalista no hospital é específica desse local, pois aí ele se 
depara com situações variáveis que não se encontram nos consultórios particulares. Todavia, para 
que o analista possa exercer sua função, é essencial que ele se oriente pela dimensão clínica, ou seja, 
pelos próprios fundamentos da psicanálise.
Palavras-chave: psicanálise, medicina, hospital geral, psicanalista, lugar.

THE PLACE OF THE PSYCHOANALYST IN GENERAL 
HOSPITALS: BETWEEN THE CLINICAL DEVICES 
AND THE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

ABSTRACT. There have been discussions involving psychoanalysis and medicine since the 
beginning of psychoanalysis theory’s development. These discussions are presented in this paper 
that describes the inclusion of psychoanalysis in general hospitals, usually medical place. This 
research revealed the increasing spread of psychoanalysis in other knowledge areas. The extension 
of psychoanalysis beyond the private practice has led to a concern about the analyst educational 
background and the formalization of psychoanalytic praxis. The spreading can make the 
psychoanalytic principles more vulnerable to losing their ethical and specific consistency. Moreover, 
the fact that general hospitals are reminded by medical references distant from those sustained by 
psychoanalysts is one of the aspects that justify this observation. In short, this observation indicated 
that analysts need to build a working space in the hospitals, without letting their beliefs mingle with 
those that are predominant in the institutions. This is a challenge for the analysts, who should reflect 
upon and reconstruct conditions for the formalization of their practice, considering the specifics 
of their area. The main objective of this study is to investigate the place of the psychoanalysts in 
general hospitals through associating theory, practice and research. In order to accomplish it, the 
incorporation of psychoanalysis in general hospitals was first researched, and a few segments of 
Freud’s biography and Lacan’s teaching that allowed the analyst to leave the offices were resumed. 
Next, the place of psychoanalysts in hospitals was investigated in two dimensions that should be 
articulated: the dimension of psychoanalytic practice and the size of the institution. Regarding the 
first dimension, the place of the psychoanalyst from the aspect of discourse, ethics and the specifics 
of psychoanalysis was discussed. These pathways summon the analyst to occupy a particular 
place in the hospital, which creates some difficulties and challenges. The institutional dimension 
was discussed by some peculiarities of psychoanalytic practice in hospitals, such as the analysts’ 
creativity, their role within the multidisciplinary staff, the time of analysis, interventions and 
analytical requirements. It was concluded that the place of the psychoanalysts in general hospitals 
is somewhere between the clinical dimension and the institutional dimension. Ultimately, this 
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means that the role of psychoanalysts in hospitals is specific for there they face changing situations 
that are not common in private practice. However, in order to play their roles as analysts it is 
essential that the analysts guide themselves by the clinical dimension what is the very foundations of 
psychoanalysis.
Keywords: psychoanalysis, Medicine, general hospital, psychoanalyst, place.

O COTIDIANO DO CAPS: INVESTIGAÇÃO DO 
AMAR, GOZAR, TRABALHAR E COMUNICAR EM 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL39

Antonio, Priscila da Silva. (2011). O cotidiano do CAPS: investigação do amar, gozar, trabalhar e 
comunicar em profissionais de saúde mental. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Moacir de Melo Catunda Martins
Coorientador: Luiz Pasquali
RESUMO. Entende-se por cotidiano o que se sucede ou se pratica todos os dias ou habitualmente, 
o que é diário. Trata-se, portanto, de uma representação do ser de cada um, através do movimento 
do dia-a-dia das pessoas. As categorias dêiticas: tempo, pessoa e espaço, associadas aos verbos 
amar, gozar, trabalhar e se comunicar por símbolos, representam atividades intrínsecas humanas. 
Entende-se que as mesmas podem se comprometer em maior ou menor grau, em toda e qualquer 
crise do indivíduo. O objetivo geral do estudo é conhecer as atividades da vida cotidiana, através 
dos verbos: amar, gozar, trabalhar e comunicar por símbolos, em profissionais de saúde mental 
que trabalham em unidades de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e o objetivo específico é 
desvelar os sentimentos e percepções da mesma população frente aos verbos referidos. Pesquisa 
descritiva, coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas. O local 
são três unidades de CAPS do interior de Goiás. Realizado entre novembro de 2010 e janeiro de 
2011. Participaram nove profissionais das referidas instituições. Estudo aprovado pelo Comitê 
de Ética da UniEVANGÉLICA sob ofício de n ‟ 080/ 2010. Análise descritiva foi feita através do 
software Alceste, além da submissão do mesmo corpus discursivo à análise temática. Os resultados 

39  A pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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apontaram três categorias: trabalho e prazer, relacionamento: amar e comunicar, trabalho e 
desprazer, e quatro classes muito próximas às categorias: trabalho e prazer, amar, comunicar, 
trabalho e desprazer. A classe ‘trabalho e desprazer’ apontou para a defesa modalizada pela projeção 
que os levam a duvidar da capacidade de modificar, inovar e realizar um serviço de qualidade. O 
verbo ‘amar’ trata do compartilhar, sendo necessário intimidade, implicação e empatia nos CAPS na 
condução do mover para as transformações. Quanto à classe ‘comunicar’, revelam ter dificuldades 
em se expressar, mesmo sendo este verbo considerado “fundamental”. Na classe ‘trabalho e prazer’, 
o prazer não está na atividade do trabalho, mas no fruto do mesmo. Gozar a vida não aparece como 
categoria ou classe isolada, mas distribuído nas atividades mencionadas. Observa-se um dilema no 
trabalho expresso em mecanismos de negação e projeção. Concluímos tratar-se de uma neurose 
de dúvida coletiva, evidenciadas pelos verbos páthicos: querer, poder e dever. A dúvida paralisa a 
pessoa no sentido da concretização dos desejos. Os verbos, aqui elencados, fazem parte do cotidiano 
de todos nós, o que não é diferente no grupo pesquisado, sendo discutidos em detalhe ao longo da 
dissertação. 
Palavras-chave: atividades cotidianas, serviços de saúde mental, saúde mental, psicopatologia.

THE DAILY ROUTINE OF A CAPS: AN INVESTIGATION 
REGARDING LOVE, PLEASURE, WORK AND COMMUNICATION 
OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS

ABSTRACT. By the everyday it is understood what occurs or what is practiced every day or 
habitually. It is, therefore, a representation of the being of each one, through the day-to-day 
movement of people. The deictic categories: time, person and space, associated to the verbs love, 
enjoy, work and communicate by symbols, represent intrinsic human activities. It is understood that 
the same can be involved to a greater or to a less degree, in every and any crisis of the individual. 
The main objective of this study is to understand the activities of the everyday life, through the 
verbs: love, enjoy, work and communicated through symbols of mental health professionals that 
work in units of the Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), and the specific objective is caring for 
the feelings and perceptions of the same population in the light of the verbs mentioned. Statistical 
research was collected from data through semi-structured, recorded and transcribed interviews. 
The locations are three CAPS units in the countryside of Goiás. It was carried out in November 
2010 and January 2011. The participants included nine health professionals of the mentioned 
institutions. The study was approved by the Ethic Committee of UniEVANGÉLICA, under the 
official letter no 080/ 2010. Descriptive analysis was done through Alcesteso software in addition 
to the submission of the same discursive body for thematic analysis. The results pointed to three 
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categories: work and pleasure, relationship: love and communicate, work and displeasure, and four 
classes closely relate to the categories: work and pleasure, love, communicate and work, displeasure. 
The class ‘work and displeasure’ pointed to a modalized defense through the projection that leads 
them to doubt the capacity to modify, innovate and realize quality service. The verb ‘love’ is relevant 
to sharing, being necessary intimacy, implication and empathy in the CAPS in the conclusion of 
the movement towards transformations. As for the class ‘communicate’, they reveal difficulties 
in expressing themselves, albeit being this verb considered “fundamental”. In the class ‘work and 
pleasure’, pleasure is not found in work activity, but in the recompense of the same. To have pleasure 
in life is not found as an isolated category or class, but it is distributed in the activities mentioned. A 
dilemma is observed at work explicit in negation and projection mechanism. We conclude that we 
are dealing with a neurosis of collective doubt, evident by the affective verbs: want, can and should. 
Doubt paralyzes the person relevant to instantiating the desires. The verbs listed here make-up a 
part of the everyday of all of us, which is no different in the researched group, being discussed in 
detail throughout the dissertation.
Keywords: activities of daily living, mental health services, mental health, psychopathology. 

PSICANÁLISE E CAPOEIRA: TRÊS ENSAIOS ACERCA DO 
PULSIONAL, DA SIGNIFICAÇÃO E DA TRADIÇÃO

Junior, Antônio Carlos Nunes de Carvalho. (2011). Psicanálise e capoeira: três ensaios acerca do 
pulsional, da significação e da tradição. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Francisco Catunda de Melo Martins
RESUMO. Este trabalho dedica-se ao estudo da capoeira em três vertentes, o sentir e o mover-se 
assêmico, a pulsionalidade, e o processo de significação no jogo da capoeira. Como pano de fundo 
da investigação, toma-se como base o estudo do Erlebnis na capoeira. A psicanálise de Freud, a 
antropologia e a história da capoeira, juntamente com observações de rodas e entrevistas com 
mestres proporcionam subsídio para a discussão do pathico no devir do jogador. A disposição 
geral do estudo é organizada conforme as categorias lógicas de Peirce: primeiridade, segundidade 
e terceiridade. O primeiro capítulo trata da experiência sensível do corpo e seus diversos 
automatismos, tais como: “equívocos na ação” e o inconsciente procedural. No segundo capítulo são 
abordados os aspectos pulsionais (trieb) do jogo contido nas cantigas, no ritual da roda, assim como 
no surgimento da capoeira e dos seus fundamentos. A tradição, o ritual e como o simbólico atua na 
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cena compõem o cenário do terceiro capítulo. Neste, a genealogia de mestre Bimba e a sua história 
são destacados para o estudo da função paterna e do Édipo na capoeira. A capoeira se faz em ato 
e joga-se conforme a técnica corporal, que em grande parte é inconsciente, concomitante à dívida 
simbólica para com o mestre e o grupo.
Palavras-chave:Capoeira; pulsão; significação; e tradição

PSYCHOANALYSIS AND CAPOEIRA: THREE ESSAYS ON 
THE DRIVES, MEANINGNESS AND TRADITIONS

ABSTRACT. This work is dedicated to the study of capoeira in three dimensions, the feelings and 
asemic move, the drives, and the process of signification in the capoeira. As background of the 
research, takes as basis the study of Erlebnis in capoeira. Freud’s psychoanalysis, anthropology and 
the history of capoeira, together with wheels‘s observations and interviews with teachers provide 
a subsidy for the discussion of the páthique in player‘s devenir. The general layout of the study is 
organized according to logical categories of Peirce: firstness, secondness and thirdness. The first 
chapter deals with the sensory experience of the body and its various automation devices, such as 
“misunderstanding in the actions” and procedural unconscious. The second chapter examines the 
instinctual (trieb) aspects of the game contained in the songs, the ritual of the wheel, as well as the 
emergence of capoeira and its foundations. Tradition, ritual and how the symbolic acts in the scene 
set the scene for the third chapter. In this, master Bimba‘s genealogy and history are highlighted for 
the study of the paternal role and of the Oedipus in the capoeira. Capoeira is done in the act and 
plays in accordance with the body technique, which is largely unconscious, concomitant with the 
symbolic debt to the master and with the group. 
Key-words: Capoeira, instinct, signification, tradition. 
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GÊNERO E VIOLÊNCIA CONJUGAL: OLHARES DE 
UM SISTEMA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADO 40

Magalhães, Nayara Teixeira (2011). Gênero e Violência Conjugal: Olhares de um Sistema de Justiça 
Especializado. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Gláucia Ribeiro Starling Diniz
RESUMO. O sistema de justiça tem sido alvo de reflexões - sua eficiência e credibilidade frente às 
demandas das mulheres têm sido questionadas. No contexto de pressões dos movimentos feministas 
para dar visibilidade à violência doméstica, conjugal e familiar, o Estado vem sendo pressionado a 
criar medidas e espaços especiais para o enfrentamento dessa problemática. A partir desse cenário, 
essa pesquisa buscou compreender a interação de profissionais que atuam no sistema de justiça 
especializado do Distrito Federal, composto pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 
pelas Promotorias de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e pelos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a Lei Maria da Penha, com os estudos de gênero e 
violência, com sujeitos inseridos em situação de violência, com o Estado e com o próprio sistema 
de justiça. A pesquisa qualitativa foi dividida em três estudos de caso. A coleta de dados foi feita por 
meio de entrevistas com delegadas, promotores e juízas. Um questionário demográfico também foi 
aplicado. A análise de conteúdo foi utilizada para identificar as percepções pessoais, profissionais, 
legais, teóricas, estatais e sistêmicas de oito profissionais inseridos/as nesse sistema. Contatamos que 
vários/as profissionais fizeram reflexões críticas sobre a condição da mulher e as desigualdades de 
gênero presentes nas relações sociais e afetivas. Resquícios da cultura patriarcal, todavia, estiveram 
presente nas falas em forma de estereótipos, reprodução de mitos e preconceitos. Concluímos que 
há grandes avanços perceptíveis no sistema de justiça especializado, fato que abre portas para um 
debate historicamente negligenciado pelo Estado e que ressalta a importância de ampliação desse 
espaço de reflexão e de atuação. Observamos, contudo, que o percurso de transformação social, 
de materialização da igualdade e incorporação das demandas feministas, tanto acadêmicas quanto 
sociais, ainda encontra obstáculos culturais e institucionais muito enraizados. A renovação da forma 
de pensar e atuar do sistema de justiça demanda tempo e ações de formação para sua completa 
sedimentação.
Palavras-chave: sistema de justiça; gênero; violência; Lei Maria da Penha; profissionais.

40  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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GENDER AND MARITAL VIOLENCE: PERSPECTIVES 
OF A SPECIALIZED JUSTIVE SYSTEM

ABSTRACT. The justice system has been the focus of reflections regarding its efficiency 
and reliability to meet the demands of women. In the context of pressures from the feminist 
movements to make visible the domestic marital and family violence against women, the state is 
also under pressure to create spaces and special measures to confront this problem. Taking this 
scenario into consideration, this research attempted to understand the nuances of the specialized 
justice system of the Federal District, composed by the Police Officers assigned to Specialized 
Police Stations in charge of giving assistance to battered women, by Prosecutors of Domestic 
Violence against Women and the Courts of Domestic Violence against Women. The qualitative 
research was composed of three case studies. Data collection was done through interviews 
with delegates, prosecutors and judges. Content analysis was used to analyze the data in order to 
identify the perceptions of eight professionals that work in the system regarding their personal, 
professional, legal, theoretical, public and systemic views of the functioning of the system. The 
objective was to understand the perspectives of these professionals about the Maria da Penha 
Law, the gender and violence studies, the battered women who demand their attention, the 
state and the justice system itself. Results showed that the professionals were able to make 
critical reflections about the status of women who are victims of violence, and about the 
gender inequities present in social and affective interactions. Some remnants of the patriarchal 
culture, however, were present in their discourse in the form of gender stereotypes, myths and 
prejudices . We concluded that major advances have taken place in the justice system and that 
these advances  were perceived and pointed out by the professionals.  This fact creates the 
possibility to reopen a debate historically neglected by the state and emphasizes the importance 
to  expand this  debate throughout the justice system and society. We noted, however, that a 
real social transformation, that includes gender equality and attention to feminist demands still 
find obstacles deeply rooted in the social, cultural and institutional structure. A full renovation of 
the modus operandi of the specialized justice system requires time  for a complete sedimentation.
Keywords: justice system; gender; violence; Maria da Penha Law; professionals.
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O TERAPEUTA NA CLÍNICA DO SOFRIMENTO PSÍQUICO 
GRAVE: PARTICULARIDADES E VIVÊNCIAS 41

Brito, Luciana Stoimenoff (2011). O terapeuta na clínica do sofrimento psíquico grave: 
particularidades e vivências. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. Este trabalho teve como objetivo principal investigar e descrever as vivências 
experimentadas pelo terapeuta que trabalha na clínica do sofrimento psíquico grave, bem como 
apontar de que maneira a vivência desses profissionais dialoga com a teoria clínica das psicoses, 
especialmente a teoria winnicottiana. Foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas 
com oito terapeutas que atuam na clínica do sofrimento psíquico grave. Para a análise das 
narrativas utilizamos a análise de conteúdo com amparo da teoria fundamentada. Além disso, nos 
apoiamos na teoria psicanalítica, prioritariamente as teorias de Winnicott, para a interpretação 
dos dados e discussão. A partir dos resultados foram construídas três categorias: Particularidades 
da clínica do sofrimento psíquico grave, Vivências experimentadas pelo terapeuta no trabalho 
clínico, Estratégias para lidar com as particularidades. Todas as características apontadas pelos 
participantes envolviam diretamente a pessoa do terapeuta, seja enquanto peculiaridade técnica 
e de atuação profissional ou enquanto particularidades na característica dos afetos/sentimentos e 
vínculos envolvidos na relação terapeuta/paciente. Os terapeutas, em seu discurso, se colocam como 
diretamente e pessoalmente implicados no processo terapêutico do sujeito nessa especificidade 
clínica. No relato dos participantes sobre as características dessa clínica, estes apontam sobre 
a inexistência de manuais ou regras estabelecidas. Onde, apenas o estudo de técnicas não 
garante boas intervenções. Todos os participantes apontam estratégias para lidar com o próprio 
sofrimento mobilizado nessa especificidade clínica. A maioria dessas estratégias envolve buscas 
para a elaboração desses sentimentos, bem como a compreensão e delimitação dos próprios 
limites. Durante a entrevista, os terapeutas apontaram, em diversos momentos, questões sobre 
identificações pessoais e processos empáticos em relação aos pacientes. A identificação empática é 
citada como uma forma de compreensão do terapeuta sobre a dor do sujeito atendido por ele. Por 
meio da empatia há uma compreensão ontológica e existencial sobre o sofrimento do outro. Todos 
os terapeutas reconhecem limites para a prática dessa clínica. As limitações envolvem três principais 

41  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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esferas: limites do terapeuta, que são entendidos pelos participantes como impotência, limites para 
o estabelecimento de vínculo e limites de intervenção sobre o paciente, aqui observamos que esse 
limite está muito relacionado ao desejo do terapeuta. Ou seja, quanto maiores são suas expectativas, 
mais limites encontrarão para a prática clínica. Os participantes apontaram compreensões sobre 
lugares ocupados pelo terapeuta na clínica do sofrimento psíquico grave. Estas dizem respeito 
principalmente ao lugar dentro vínculo estabelecido, e no encontro sensível entre paciente e 
terapeuta. A disponibilidade afetiva do terapeuta se mostra tão intensa, que em alguns momentos 
observamos o compartilhamento do próprio sofrimento humano. Aqui se mostra um paradigma do 
terapeuta enquanto aquele que reconhece a importância do uso de sua singularidade na clínica. Ou 
seja, é pela presença de um outro significativo, no caso o terapeuta, que o paciente se faz existir no 
mundo.
Palavras-chave: sofrimento psíquico grave, psicoterapeuta, clínica, Winnicott.

THE THERAPIST IN THE CLINICAL WORK WITH SEVERE 
PSYCHOLOGICAL DISTRESS: PARTICULARITIES AND EXPERIENCES

ABSTRACT. This study aimed at investigating and describing the experiences lived by a therapist 
who works at serious psychic suffering, and to identify how these professional dialogues with the 
clinical theory of psychosis, especially Winnicott’s. Individual interviews were performed with 
eight therapists working in clinical severe psychological distress. It was used to support the theory 
based the analysis of narrative content. In addition, we rely on psychoanalytic theory, mainly 
the theories of Winnicott, for data interpretation and discussion it was raised three categories by 
the results: Peculiarities of clinical serious psychic suffering, Experiences lived by a therapists in 
clinical work, strategies for dealing with the particularities. All the characteristics identified by 
participants were related directly with the therapist, as peculiar technique of the professional work 
or in the particular characteristic of the affections/feelings and others relationship between therapist 
and patient. Therapist, in his speech, see themselves as directly and personally involved in the 
therapeutic process of the subject in this clinical specificity, however, they pointed about the absence 
of guidelines or rules established in this clinical and only the study of technical assistance does not 
guarantee good treatment. All participants indicated strategies to deal with their own suffering in 
this clinical specificity. Most of these approaches involve searching for the feelings elaboration, as 
well as understanding their own limits and boundaries. During the interview, therapists indicated 
reflections about personal identification processes and empathic towards patients. The empathic 
identification is mentioned as a way of the therapist understanding about the pain of the subject 
treated by him. There is an ontological and existential understanding about the suffering of others 
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by means empathy. All therapists recognize limits to the practice of this clinic. The limitation 
involves three major sets: limitations of the therapist, that are understood by participants as 
impotence, limits for the establishment of relationship and limits of intervention on the patient, it 
was observed here that this limit is closely related to the desire of the therapist. In other words, the 
higher their expectations are, most will find limits for clinical practice. The participants pointed 
out understandings of the therapist place in the clinic severe psychological distress. These relate 
mainly to the bond formed, and the sensitive meeting between patient and therapist. The therapist’s 
emotional availability proved so intense that, sometimes, it was observed the share of human 
suffering itself. Here it was shown a paradigm of the therapist who recognizes the importance of 
using their uniqueness in the clinic. Namely, it is the presence of another significant (the therapist) 
that the patient does exist in the world.
Keywords: serious psychic suffering, psychotherapist, clinic, Winnicott.

RORSCHACH E PSICOSE: AVALIAÇÃO PSICODINÂMICA 
DO SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE 42

Costa, Elisa Walleska Krüger Alves da (2011). Rorschach e psicose: avaliação psicodinâmica do 
sofrimento psíquico grave. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. Objetivamos verificar a existência de um padrão de variáveis em sujeitos com 
sofrimento psíquico grave, por meio de avaliação com o Método de Rorschach. Os sujeitos haviam 
sido previamente diagnosticados como possíveis psicóticos e foram encaminhados ao Grupo de 
Intervenção Precoce nas Primeiras Crises do Tipo Psicótica - GIPSI / CAEP / IP / UnB. As variáveis 
encontradas foram comparadas aos dados normativos mais recentes do Método de Rorschach 
(Sistema Compreensivo, Exner - dados nacionais e internacionais), e com o questionário de 
pródromos utilizado pelo grupo. Foi observado um conjunto de variáveis que compuseram uma 
constelação prodrômica - ou seja, preditiva de sofrimento psíquico grave. Também foi observada 

42  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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a discrepância entre os dados individuais dos Sumários Estruturais com os dados de comparação, 
que indicaram que os sujeitos analisados não apresentavam quadros psicóticos e sim de sofrimento 
psíquico grave. Foi possível, ainda, traçar um perfil específico dos sujeitos do GIPSI. 
Palavras-chave: psicose, Rorschach, psicologia clínica.

RORSCHACH AND PSYCHOSIS: PSYCHODYNAMIC 
EVALUATION OF SEVERE PSYCHOLOGICAL DISTRESS

ABSTRACT. We aim to search about the possibility of a “standard variables” in subjects with 
severe psychic suffering through psychological assessment with Rorschach Method. Such subjects 
had been diagnosed as being probably psychotic patients who were undergoing psychotherapy 
within the Group for Early Intervention in First Crisis of Psychotic Type – GIPSI / CAEP / IP 
/ UNB. Variables were compared to recent normative data of Rorschach Method (in Exner´s 
Comprehensive System, national and international data), with the prodrome questionnaire used 
by the Group. A group of variables that might have predictive features for psychotic-type crisis 
have been identified. Such variables compose a prodromal constellation for Rorschach Method. 
Discrepancies between individual data of Structural Summaries and normative data have been 
found, what seems to indicate that the analyzed subjects had not presented psychotic features, but 
severe psychic suffering. A specific profile about GIPSI’s clients has been developed.
Keywords: psychosis, Rorschach, clinical psychology.

ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO APOIO MATRICIAL EM 
SAÚDE MENTAL ENTRE CAPS E EQUIPES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA: TRILHANDO CAMINHOS POSSÍVEIS

Minozzo, Fabiane (2011). Análise da implantação do Apoio Matricial em Saúde Mental entre CAPS 
e Equipes de Saúde da Família: trilhando caminhos possíveis. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Ileno Izídio da Costa
RESUMO. Esta pesquisa situa-se na área da saúde mental na saúde pública e tem como objetivo 
analisar a implantação do apoio matricial em saúde mental do CAPS III Maria do Socorro Santos às 
equipes de Saúde da Família (SF) da Clínica da Família Maria do Socorro Silva de Souza, atuantes 
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no Bairro da Rocinha, no município do Rio de Janeiro, Brasil. O apoio matricial objetiva ampliar a 
resolubilidade da SF e produzir maior responsabilização pelas situações de saúde mental na Atenção 
Primária à Saúde, rompendo com a lógica dos encaminhamentos indiscriminados. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, do tipo pesquisa-ação que teve como instrumentos os 
grupos operativos de reflexão e a resposta a questionários. Utiliza-se a análise de conteúdo e sua 
técnica temática como forma de analisar os achados. Realizaram-se encontros de grupos operativos 
de reflexão com profissionais da SF, do CAPS e dos dois serviços conjuntamente. Para cada grupo 
estudado foram destacadas categorias e subcategorias de análise. No que se refere à SF os resultados 
apontaram para a dificuldade das equipes na abordagem dos casos de saúde mental, que foi 
associada à falta de capacitação na área e insuficiências na formação, e a coexistência dos modelos 
asilar e psicossocial nas práticas de cuidado de tais equipes. No que se refere ao CAPS III indicaram 
a importância do fortalecimento do trabalho em equipe para a realização do apoio matricial e 
algumas dificuldades no que se refere ao trabalho multidisciplinar. Os achados evidenciaram 
caminhos a serem trilhados no apoio matricial, destacando-se o suporte à SF na coordenação 
de grupos e na realização das visitas domiciliares. Conclui-se que o apoio matricial entre os dois 
serviços analisados encontra-se em processo inicial, ocorrendo esporadicamente, embora o CAPS 
já tenha organizado proposta para a sistematização e regularidade do matriciamento, através de 
mini-equipes de retaguarda. Avalia-se que esse estudo auxiliou os participantes na reflexão sobre a 
importância do apoio matricial no cuidado em saúde mental, despertou o desejo de colocá-lo em 
prática e indicou caminhos a serem percorridos. Sinalizou, ainda, a necessidade do fortalecimento 
da saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS), através de investimentos na educação 
permanente, da priorização da saúde mental nos indicadores e metas propostas pela gestão e 
da importância de maior integração entre os CAPS e as equipes de SF. Pretende-se, com esta 
dissertação, contribuir para transformações na saúde mental, principalmente no fortalecimento da 
APS nessa área.
Palavras-chave: saúde mental, atenção primária à saúde, apoio matricial, Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS).

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MATRIX SUPPORT 
IN MENTAL HEALTH AT CAPS AND FAMILY HEALTH 
CARE UNITS: SEARCHING FOR POSSIBLE WAYS

ABSTRACT. This research is situated in the area of Mental Health in Public Health and aims to 
examine the implementation of matrix support in mental health at the Center for Psychosocial 
Support CAPS III Maria do Socorro Santos to Family Health (SF) teams of the Family Clinic Maria 
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do Socorro Silva de Souza, who work in the neighborhood of Rocinha, city of Rio de Janeiro, 
Brazil. The matrix support aims at broadening the solvability of SF and produce greater sense of 
responsibility for mental health in situations of Primary Health Care, breaking with the logic of 
indiscriminate referrals. This is a qualitative, exploratory research, of the action-research type, 
that had as instruments the reflection operative groups and response to questionnaires. Content 
analysis and thematic technique were used as means to reach the findings. Meetings were held with 
operative reflection groups and SF and CAPS professionals, separately and together. For each study 
group categories and subcategories of analysis were highlighted. Regarding the SF team, results 
indicated the difficulty of the teams in addressing the mental health cases, which was associated 
with lack of training in the area and weaknesses in formative education, and coexistence of asylum-
based and psychosocial care models such teams’ practices. With regard to the CAPS III, the results 
indicate the importance of strengthening teamwork to achieve the matrix support and some 
difficulties with regard to multidisciplinary work. The findings indicate routes to be followed in the 
matrix support, especially assisting the SF teams in group coordination and in conducting of home 
visits. The conclusion is that the matrix support between the two services analyzed is in the initial 
stages, occurring sporadically, although the CAPS has already organized a proposal to systematize 
and regularize the matrix support, by mini assistance teams. It is evaluated that this study helped the 
participants in reflecting on the importance of matrix support in mental health care, has awakened 
a desire to put it into practice and indicated routes to be followed. The need to strengthen mental 
health in the Primary Health Care through investments in continuing education, the prioritization 
of mental health indicators and goals proposed by the management department and the importance 
of greater integration between the CAPS and SF teams is also indicated. It is intended, with this 
dissertation, to contribute to changes in mental health system, the strengthening of Primary Health 
Care in this area. 
Keywords: mental health, primary health care, matricial support, Psychosocial Attention Center.

DA LIBERDADE À PRIVAÇÃO: A SIGNIFICAÇÃO DE MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES

Souza, Luana Alves de (2011). Da liberdade à privação: a significação de medidas socioeducativas 
para adolescentes e familiares. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Liana Fortunato Costa
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RESUMO. O presente estudo objetiva investigar o significado que os adolescentes e seus familiares 
atribuem à medida socioeducativa de internação e às medidas socioeducativas cumpridas 
anteriormente à internação. A partir de uma abordagem qualitativa, foi realizado estudo de caso 
de três adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de internação no Centro de Integração 
de Adolescentes de Planaltina (CIAP) e que já cumpriram outras medidas socioeducativas 
anteriormente, bem como suas respectivas famílias. Foram realizadas entrevistas individuais com 
os adolescentes nas instalações do CIAP e visita domiciliar para realização das entrevistas com as 
famílias. Os instrumentais utilizados foram: observação participante, diário de campo e entrevistas 
semi-estruturadas. Para a análise e a interpretação dos dados, foi utilizada a técnica da análise de 
conteúdo com a observação para as sugestões e críticas apresentadas por Minayo (1993 e 1994). Os 
achados da pesquisa evidenciam que as medidas socioeducativas são significadas de modo diferente 
pelos sujeitos pesquisados, sendo que para as famílias, as medidas em meio aberto são consideradas 
ineficazes, sendo a internação a única medida socioeducativa que consegue garantir a “proteção” 
de seus filhos. Por outro lado, para os adolescentes, ambas as medidas são significadas como sem 
importância para suas vidas, com ressalvas para a internação, por ser a única medida que consegue 
provocar “alguma coisa” nos adolescentes, seja raiva, revolta ou sentimento de injustiça. De modo 
geral, a medida socioeducativa de internação é concebida de modo paradoxal, pois, ao mesmo 
tempo em que restringe a liberdade, um dos direitos fundamentais, ela garante aos adolescentes o 
mínimo de proteção que as medidas em meio aberto não conseguem.
Palavras-chave: adolescência, família, adolescente infrator, medidas socioeducativas.

FROM FREEDOM TO DEPRIVAL: THE MEANINGS OF SOCIO-
EDUCATIONAL MEASURES FOR TEENS AND FAMILIES

ABSTRACT. This study aims to investigate the meaning that adolescents and their families 
attribute to socio-educational term of freedom privation and also to the others socio-educational 
terms previously attended before the freedom privation. Based on a qualitative approach, it was 
conducted a case-study of three adolescents and their families. These adolescents attend to socio-
educational term of freedom privation in the Centro de Integração de Adolescentes de Planaltina 
(CIAP) and also they previously attended to others socio-educational terms. Individual interviews 
with the adolescents in the CIAP were recorded. It was also conducted parental visits. It was used 
the following instruments: participant observation, a field diary and semi-structured interviews. The 
data analysis and interpretation was based on Minayo’s (1993, 1994) content analysis technique with 
observation in order to suggest and criticize. The research findings show that the socio-educational 
terms are differently evaluated by the subjects. The families think that the socio-educational terms 
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in open environment are ineffective while the socio-educational term with freedom privation is 
the only one which can guarantee their son’s protection. On the other side, the adolescents say that 
both socio-educational terms are meaningless, except the freedom privation, which causes anger, 
rebellion or injustice felling. Broadly speaking, the freedom privation is paradoxical, because at 
the same time that restricts freedom, one of the fundamental rights, it guarantees the minimum of 
protection that the socio-educational terms in open environment do not. 
Keywords: adolescence, family, transgressor adolescent, socio-educational terms

EVASÃO UNIVERSITÁRIA ESTUDANTIL: PRECURSORES 
PSICOLÓGICOS DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
POR MOTIVO DE SAÚDE MENTAL

Matta, Karen Weizenmann da (2011). Evasão universitária estudantil: precursores psicológicos do 
trancamento de matrícula por motivo de saúde mental. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientador: Marcelo da Silva Araújo Tavares
RESUMO. Modelos teóricos de impacto sobre a evasão universitária associam o fenômeno à 
interação entre características de (1) estudantes, (2) contextos não-universitários e (3) contextos 
universitários. O objetivo dessa pesquisa consistiu em identificar os precursores psicológicos do 
trancamento de matrícula por motivo de saúde mental, uma modalidade temporária de evasão 
universitária. Foi utilizada metodologia qualitativa de pesquisa, constituída de análise documental 
dos processos de trancamento e análise clínica e de conteúdo e de entrevistas psicológicas 
de dez estudantes de graduação. Como resultado, obteve-se que os fatores individuais dos 
estudantes, principalmente as características de pré-ingresso mostraram-se muito relevantes no 
desencadeamento desse trancamento. A constatação de que mais da metade dos universitários 
em trancamento já tinha transtorno mental antes da entrada na universidade chamou a atenção 
para a vulnerabilidade que muitos estudantes universitários levam para a universidade. Dentre os 
fatores individuais encontraram-se isolamento social, introversão, identidade frágil, transtorno 
mental, perfeccionismo, alterações cognitivas e ideação suicida. A categoria fatores do contexto não-
universitário dividiu-se em dificuldades com relacionamentos íntimos e dependência emocional 
com a parentalidade. E os fatores do contexto universitário envolveram ausência/superficialidade 
de relacionamento com coordenadores de curso, dificuldades de relacionamento entre estudantes 
e professores, dificuldades de relacionamento entre estudantes e falta de suporte do contexto 
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universitário. Novas pesquisas sobre fatores dos contextos não-universitários e universitários 
relacionados ao trancamento de matrícula por motivo de saúde mental fazem-se necessárias para 
subsidiar programas de prevenção à evasão e aos problemas de saúde mental. 
Palavras-chave: evasão universitária, trancamento de matrícula, estudantes universitários, 
problemas de saúde mental.

UNIVERSITY DROPOUT: PSYCHOLOGICAL PRECURSORS OF 
STRANDING REGISTRATION DUE TO MENTAL HEALTH REASONS

ABSTRACT. Theoretical models of impact on college dropout associate it to the interaction among 
the following factors: (1) students, (2) non-university contexts and (3) university contexts. The 
objective of this research was to identify the psychological precursors of college dropout for mental 
health reasons, a type of dropout characterized by a temporary interruption of the college course, 
without necessarily the permanent interruption of the regular link with the university. Documental 
analysis of college dropout procedures and clinical and content analysis of psychological interviews 
of students were performed with ten undergraduate students. Results showed that students’ 
individual factors, especially the characteristics before university were very relevant in the onset 
of college dropout. The finding that over half of university students stopout had a mental disorder 
before the university entrance drew attention to the vulnerability that many students bring to 
college. Among the individual factors were found social isolation, shyness, fragile identity, mental 
illness, perfectionism, cognitive disorders and suicide ideation. The non-university category was 
divided into difficulties with intimate relationships and emotional dependency with parenting. 
University context factors involved no/superficial relationship with course coordinators, relationship 
problems between students and teachers and students and lack of support by university. New 
researches about university and non university factors related to college stopout for mental health 
reasons are necessary to support college dropout and mental health problems prevention programs.
Keywords: college dropout, college stopout, college students, mental health problems.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PARLAMENTARES 
SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

Corte Real, Fabíola Geoffroy Veiga (2011). Representações sociais de parlamentares sobre a redução 
da maioridade penal. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO. Este trabalho teve por objetivo analisar o discurso dos parlamentares autores de 
Propostas de Emendas Constitucionais, que têm por pleito a redução da maioridade penal, 
hoje mantida em 18 anos. A fundamentação teórica baseou-se na perspectiva da Teoria das 
Representações Sociais e da compreensão sócio-histórica da construção do conhecimento. A 
base empírica deste estudo, prioritariamente qualitativo, foram: 1) as nove Propostas de Emendas 
Constitucionais, iniciadas na Câmara ou Senado Federal, e que estão em trâmite legislativo 
no Congresso Nacional, além de um parecer favorável à redução, advindo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, bem como dois votos contrários a esse parecer. 
Para análise dos dados foram utilizados dois recursos complementares: o software ALCESTE e a 
Análise de Conteúdo. O estudo procurou identificar e analisar os argumentos dos parlamentares 
favoráveis e contrários à redução da maioridade penal, a consistência interna de ambos os discursos 
e as bases científicas das argumentações. Constatou-se que muitas representações sociais sobre a 
juventude presentes nos discursos dos parlamentares atravessam séculos, e seu impacto negativo 
pode ser responsável pelo retrocesso nas conquistas legais e humanistas e, portanto, na perda de 
direitos conquistados de forma tão árdua. 
Palavras-chave: representações sociais, redução da maioridade penal, Psicologia jurídica, direitos. 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF PUBLIC REPRESENTATIVES 
ABOUT THE REDUCTION OF CRIMINAL MAJORITYAGE

ABSTRACT. This study aimed to analyze the speech of parliamentarians, authors of proposals 
for constitutional amendments, which intends to reduce the age of majority, now held in 18 
years. The theory framework was based on the perspective of the social representations theory 
and understanding of the socio-historical construction of knowledge. The empirical basis of 
this qualitative study were nine constitutional amendments proposals, initiated in the Brazilian 
Congress, as well as an opinion letter from the Senate’s Committee on Constitution, Justice and 
Citizenship and two votes against this opinion. For data analyses were used two complementary 
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resources: ALCESTE software and content analysis. The study proposal is to identify and analyze 
the arguments positive and negative from the parliamentarians about the reduction of the age of 
majority, the internal consistency of both the discourse and the scientific basis of the arguments. 
The conclusion founded was that many social representations of youth present in parliamentary 
speeches crosses the centuries, and its negative impact may be responsible for the setback in legal 
and humanistic achievements and therefore the loss of rights so hard won.
Keywords: social representation, reduction of age of majority, juridical psychology, rights.

O DESLIGAMENTO ENTRE PARTICIPANTES E PESQUISADORES 
DE UMA PESQUISA-AÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR43

Macedo, Alciane Barbosa (2011). O desligamento entre participantes e pesquisadores de uma 
pesquisa-ação sobre violência intrafamiliar. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Inês Gandolfo Conceição
RESUMO. Este trabalho é uma pesquisa documental acerca do processo de desligamento entre 
pesquisadores e participantes da pesquisa - ação intitulada “Educar/criar sem violências: prevenção 
da violência física familiar contra crianças e adolescentes” realizada em Goiânia, Goiás, que 
utilizou a visita domiciliar como estratégia. A fundamentação metodológica para a análise foi a 
Epistemologia Qualitativa. Foram realizados estudos bibliográficos e análise das transcrições das 
oito visitas domiciliares realizadas em cinco das famílias participantes, bem como as informações 
dos diários de campo da dupla de pesquisadores, preenchidos após cada visita domiciliar às famílias 
selecionadas pela pesquisa. A presente dissertação é composta por quatro manuscritos assim 
denominados: Processo de desligamento entre pesquisadores e participantes na pesquisa-ação, 
A análise das informações na perspectiva da Epistemologia Qualitativa, Prevenção da Violência 
Física Intrafamiliar contra crianças, A visita domiciliar na pesquisa-ação, Processo de desligamento 
de uma pesquisa-ação sobre violência intra familiar. As análises das obras sobre pesquisa-ação 
estudadas apontam para a relevância dada ao início da pesquisa e não ao processo final. A fase 
final é apresentada como uma etapa de avaliação dos resultados, teorização, escrita em conjunto 
do relatório final, publicação, divulgação dos resultados, na qual os participantes permanecem 

43  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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em situação ativa. Sobre a análise na Epistemologia Qualitativa nas obras estudadas, é possível 
perceber que ela exige a produção de sistemas abertos de indicadores que informem ao mesmo 
tempo a respeito dos níveis de constituição subjetiva individual e social. A análise da pesquisa-ação 
estudada mostrou que a visita domiciliar se coloca como momento para dialogar e refletir acerca 
das problemáticas que se desenvolvem na família. Dessa forma, a visita domiciliar inserida na 
pesquisa-ação se mostrou como uma ferramenta clínica privilegiada para prevenir a violência física 
intrafamiliar contra crianças. Na pesquisa em questão, que é acadêmica, há o desafio de constituir 
uma forma de estudo que tenha como foco a ação e a mudança, mas que não se desprenda das 
características de um trabalho tido como acadêmico, garantindo a participação dos atores. Assim, 
a não participação ativa das famílias no processo de desligamento na pesquisa estudada supõe a 
necessidade de se construir novas alternativas que considerem as demandas das famílias. E dessa 
forma, efetivar o trabalho em rede e a decisão conjunta para a realização de encaminhamentos, 
até mesmo, na medida do possível, o momento mais adequado para participantes e pesquisadores 
para a finalização das atividades e das visitas domiciliares e assim, a autonomia e atuação dos 
participantes.
Palavras-chave: processo de desligamento, pesquisa-ação, epistemologia qualitativa.

THE DISCONNECTING PROCESS BETWEEN 
PARTICIPANTS AND RESEARCHERS IN AN ACTION 
RESEARCH ABOUT DOMESTIC VIOLENCE

ABSTRACT. This work is a documental research about the shutdown process between researchers 
and participants of action research titled “Education / create without violence: prevention of 
family physical violence against children and adolescents,” who used home visits as a strategy. The 
methodological foundation for the analysis was qualitative epistemology. Bibliographic studies 
were conducted and analysis of the transcripts of eight home visits in five of the participating 
families as well as information from field diaries of two researchers, completed after each home 
visit to families selected by the survey. Present dissertation comprises four so-called manuscripts: 
Process disconnect between researchers and participants in action research, analysis of information 
from the perspective of epistemology Qualitative Physics Intra-family Violence Prevention 
Against Children: The Home Visit in Action Research, Process Shutdown in a Research-Action on 
intrafamiliar violence. The analysis of the works on action research study point to the importance 
given to the beginning of the research process and not the end. The final step is presented as an 
evaluation of the results, theorizing, writing together the final report, publication, dissemination 
of results, in which participants remain in active status. About Epistemology Qualitative analysis 
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on the works studied, we can see that it requires the production of open systems of indicators that 
inform about the same time the levels of individual and social subjective constitution. The analysis 
of the action research study showed that home visits to places such as time to talk and reflect about 
the problems arising in the family. Thus, the home visit included in the action research proved to 
be privileged as a clinical tool to prevent physical violence against children within families. In the 
poll question, which is academic, there is the challenge of being a form of study that has focused on 
action and change, but do not repudiate the characteristics of a job as a scholar had to ensure the 
participation of the actors. Thus, non-active participation of families in the shutdown process in the 
research study involves the need to develop new alternatives that consider the demands of families. 
And so, effective networking and joint decision to conduct referrals, even to the extent possible, the 
best time for participants and researchers to complete the activities and home visits and thus the 
autonomy and performance participants.
Keywords: process shutdown, action research, epistemology qualitative.

COSTURANDO RUPTURAS: O TRAUMA NA CLÍNICA 
PSICANALÍTICA COM UMA CRIANÇA44

Oliveira, Nadja Rodrigues de (2011). Costurando rupturas: o trauma na clínica psicanalítica com 
uma criança. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Maria Izabel Tafuri
RESUMO. O presente estudo foi elaborado a partir de questionamentos teórico-clínicos advindos 
da clínica com crianças. É objetivo desta dissertação refletir sobre o conceito de trauma na literatura 
psicanalítica e sobre o lugar da clínica na reconstrução do trauma junto ao indivíduo. Utilizou-se o 
método psicanalítico e a estratégia metodológica de construção de caso clínico a fim de desenvolver 
as reflexões propostas. O caso clínico construído diz respeito ao atendimento a uma menina de 
três anos e meio. Primeiramente, são desenvolvidas revisões críticas e reflexões teóricas sobre o 
conceito de trauma a partir das obras de Freud, Ferenczi e Winnicott, destacando o papel da relação 
da criança com o ambiente externo, as angústias envolvidas, os impactos do trauma no psiquismo, 
e o manejo na clínica com pacientes “traumatizados”. São traçadas articulações entre as ideias 

44  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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dos autores, de forma a se notar a presença de aspectos comuns quanto ao conceito de trauma, 
tais como: a implicação do ambiente externo, a precocidade do evento traumático, a experiência 
de excesso frente à imaturidade do psiquismo, e a invocação de “afetos aflitivos”. Em seguida, é 
construído o caso clínico, no qual se descreve como a analisanda experimentou o trauma na relação 
com a analista. Destaca-se a importância da dimensão corporal no desenvolvimento da análise, 
assim como do lugar do analista para além das interpretações verbais. São desenvolvidas reflexões 
sobre o lugar do corpo como promotor da elaboração das experiências traumáticas, das capacidades 
de simbolização, e do processo de constituição psíquica da criança na clínica. Ressalta-se o valor das 
comunicações precoces em casos marcados pelo trauma, as quais envolvem a contratransferência 
e o âmbito sensorial. A adaptação do ambiente analítico às necessidades do paciente, promovendo 
um ambiente suficientemente bom, é destacada no caso clínico construído e nas reflexões sobre o 
trauma na clínica psicanalítica.
Palavras-chave: trauma, psicanálise com crianças, clínica, precoce, Winnicott.

SEWING RUPTURES: THE TRAUMA WITHIN THE A 
PSYCHOANALYTICAL PRACTICE WITH CHILDREN

ABSTRACT. This research was based on theoretical and clinical questions raised within the clinical 
practice with children. This dissertation’s purpose is to reflect on the concept of trauma in the 
psychoanalytical literature and on the role of the clinical practice in reconstructing the trauma with the 
patient. The psychoanalytical method of research and the methodological strategy of construction of the 
clinic case are used in order to develop this research’s objectives. The case built in this dissertation is about 
the psychoanalytical treatment of a three-and-a-half-year-old girl. At first, critical reviews and theoretical 
reflections on the concept of trauma are developed based on the work of Freud, Ferenczi and Winnicott. 
These reflections are developed focusing on the role of the child’s relations with the external environment, 
the anguishes involved, the impacts of trauma within the psyche, and the clinical conductions with 
“traumatized” patients. Articulations between the authors’ ideas are developed, indicating some common 
aspects regarding the concept of trauma, such as: the implication of the external environment, the 
precocity of the traumatic event, the characteristic excessiveness of the experience given the immaturity 
of the psyche, and the invocation of “afflictive affections”. Following, the clinical case is built describing 
how the patient experienced the trauma in her relationship with the analyst. The importance of the 
corporal dimension to the development of the analysis is highlighted, as is the analyst’s place beyond 
verbal interpretations. Reflections about the body’s role in promoting the elaboration of traumatic 
experiences, the capacity of symbolization, and the psyche’s constitution process are developed. The value 
of early forms of communication in trauma cases are accentuated, which involve the countertransference 
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and the sensorial dimension. The adaptation of the psychoanalytical environment to the patient’s needs, 
promoting a good-enough environment, is highlighted on the clinical case and in the reflections about 
trauma in the psychoanalytical clinic.
Keywords: trauma, psychoanalysis of children, clinic, early experiences, Winnicott.

COMPULSÃO ALIMENTAR E OBESIDADE: ESTUDO EXPLORATÓRIO 
EM UMA UNIDADE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Pena, Ana Paula Rosa Jacinto Conceição (2011). Compulsão Alimentar e Obesidade: Estudo 
Exploratório em uma Unidade Policial Militar do Distrito Federal. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
RESUMO. O presente estudo objetivou compreender a obesidade associada à compulsão alimentar. 
Investigamos o mecanismo psíquico que impulsiona o sujeito a comer sem se preocupar com a 
qualidade e quantidade de alimento que ingere. Buscamos entender o significado da obesidade 
na percepção de sujeitos obesos e os eventos envolvidos no ganho de peso. A metodologia deste 
estudo consiste em revisão bibliográfica e pesquisa de campo. O capítulo um prioriza a obesidade 
na contemporaneidade. O enfoque do capítulo dois é a compulsão alimentar ou binge eating. 
O capítulo três apresenta a descrição e análise dos resultados. A pesquisa de campo classifica-
se como exploratória. Os sujeitos da pesquisa foram policiais militares de uma unidade Policial 
Militar do Distrito Federal. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, entrevista 
e oito sessões psicoterapêuticas de grupo. Os dados foram analisados a partir da perspectiva da 
análise do discurso. Os resultados revelaram que a obesidade é referenciada na relação com a 
alteridade, ou seja, a percepção do eu obeso se constitui na relação com o outro. Ficou evidenciado 
que a obesidade é uma espécie de armadura e blindagem, utilizada para que o sujeito obeso se 
proteja das exigências externas e priorize a sua singularidade. No que concerne à imagem corporal 
identificamos um estranhamento do sujeito obeso em relação à percepção de seus limites corporais. 
As queixas desses sujeitos estão relacionadas às desqualificações, preocupações, responsabilidades 
e privações presentes no cotidiano. Constatamos que os eventos ligados ao ganho de peso são 
os episódios da compulsão alimentar, o desempenho de novos papéis sociais, o casamento e o 
envelhecimento do corpo. Os resultados mostraram que os episódios da compulsão alimentar são 
precedidos por ansiedade, por sensação de vazio e, ainda, há perda do controle da quantidade e 
qualidade do alimento ingerido. Consideramos que a obesidade associada à compulsão alimentar 
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pode estar relacionada a uma regressão do sujeito à zona erógena oral, na qual ele demonstra 
fusão com o objeto alimento. Entendemos que este sujeito obeso apresenta sofrimento psíquico 
persistente, desencadeante de defesas primitivas, além disso, pode apresentar carência na elaboração 
psíquica e falha na simbolização. Compreendemos que o comer compulsivo pode ser uma 
ação impulsiva e irrefreável frente à comida para manter afastadas da consciência experiências 
ansiogênicas e conteúdos psíquicos conflituosos. Neste cenário, o psicoterapeuta/analista poderá 
criar um ambiente com o clima de segurança, confiança e respeito, para que o sujeito possa afrouxar 
sua armadura defensiva, ser acolhido em suas carências maternas e assistido em sua relação com o 
objeto, até que, surja, gradativamente, o enriquecimento da parte saudável do sujeito e o retorno da 
capacidade criativa de constituir novos vínculos que transponham a relação com objeto alimento.
Palavras-chave: compulsão alimentar, obesidade, relação objetal.

BINGE EATING AND OBESITY: AN EXPLORATORY STUDY AT 
A MILITARY POLICE UNIT OF THE FEDERAL DISTRICT 

ABSTRACT. The present study aimed at understanding the obesity associated with binge 
eating. We investigated the psychological mechanism that drives the subject to eat without worrying 
about the quality and quantity of food he eats. We seek to understand the meaning of the perception 
of obesity in obese subjects and events involved in weight gain. The methodology of this study is 
to literature review and field research. Chapter one focuses on contemporary obesity. The focus of 
chapter two is binge eating. Chapter three presents a description and analysis of results. The field 
research is classified as exploratory. The subjects were of a military police unit. Data collection was 
conducted through a questionnaire, interview and eight sessions of group psychotherapy. Data were 
analyzed from the perspective of discourse analysis. The results revealed that obesity is referenced 
in relation to otherness, ie, the sense of self is constituted in relation to the other. The study revealed 
that obesity is a kind of armor and armor, used for the obese individual to protect itself from 
external demands and prioritize its uniqueness. The obese subject identified an estrangement of the 
obese individual in relation to the perception of their physical limits. The major complaints related 
were disqualification, responsibilities and deprivation. We note that events linked to gain weight 
are the episodes of binge eating, the performance of new social roles, marriage and aging body. The 
results showed that episodes of binge eating are preceded by anxiety, a feeling of emptiness and there 
is loss of control of quantity and quality of ingested food. We understand that compulsive eating 
may be an impulsive action, runaway front of the food to keep out of consciousness and psychic 
contents anxiogenic experiences conflicting. We believe that the obesity associated with binge eating 
may be regression of oral erogenous zone with the fusion object food. We understand that this obese 
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subject presents psychological distress triggering primitive defenses, moreover, can be difficulty of 
the psychic elaboration and failed symbolization. In this scenario, the therapist / analyst can create 
an environment with a climate of security, trust and respect, so that the subject can loose their 
defensive armor, be accepted in their maternal needs and assisted in its relation to the object, until 
arises gradually enriching the healthy part of the subject and the return of creative ability to form 
new bonds which spans the object relationship with food. 
Keywords: binge eating, obesity, object relation.

A CONTRATRANSFERÊNCIA E O AFETO DO ANALISTA45

Zambelli, Cássio Koshevnikoff (2011). A contratransferência e o afeto do psicanalista. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, 
Brasília.

Orientadora: Terezinha de Camargo Viana
Co-Orientadora: Eliana Rigotto Lazzarini
RESUMO. A área de interesse desta dissertação é a psicanálise, mais especificamente o estudo 
teórico sobre o conceito de contratransferência. O objetivo geral do trabalho consiste em delinear 
o aparecimento do termo contratransferência na psicanálise, mostrando como o conceito foi 
desenvolvido nos textos de Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Paula Heimann e ainda qual seria 
a relação na compreensão desse conceito entre esses autores. Nas obras de Freud, investigou-se a 
origem do termo e a sua concepção inicial, mostrando como esse conceito estava presente em suas 
obras por meio da disponibilidade do afeto e do inconsciente do analista, discutindo a ambiguidade 
da contratransferência presente na obra desse autor. Em seguida, refletiu-se sobre a noção de 
contratransferência em Ferenczi, evidenciando como suas ideias permitiram a abertura emocional 
do analista para que pudesse aprofundar a compreensão de seus pacientes, levando em consideração 
a sensibilidade, a empatia e o tato do analista. Por fim, refletiu-se a releitura que Heimann realizou 
do conceito de contratransferência em Freud. A partir dessa releitura verificou-se a forte ênfase 
no conceito de identificação projetiva e a ampliação da compreensão da contratransferência. 
Concluindo, elaborou-se considerações a respeito do entrelaçar da teoria da contratransferência 
nesses autores.

45  A pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES, sob a forma de Bolsa de Mestrado.
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Palavras-chave: contratransferência, afeto, Freud, Ferenczi, Heimann.

CONTRATRANSFERENCE AND THE AFFECT OF THE ANALIST
ABSTRACT. The area of interest of this dissertation is psychoanalysis, specifically the theoretical 
study on the concept of countertransference. The overall objective of the work is outline the 
emergence of the term countertransference in psychoanalysis, marking how the concept was 
developed in the articles of Sigmund Freud, Sándor Ferenczi and Paula Heimann. Also what would 
be the relationship of this concept among those authors. At the works of Freud, we investigate 
the origin of the term and its original development, showing how the concept was present in his 
works through the availability of affection and analyst’s unconscious, discussing the ambiguity 
present in the work of countertransference this author. Then, is reflected the comprehension of 
countertransference in Ferenczi, marking how his ideas allowed the analyst’s emotional openness 
that could deeper the understanding of their patients, taking into account sensitivity, empathy and 
tact of the analyst. Finally, is reflected the understanding on the concept of countertransference 
by Heimann. At her understanding is implied a strong emphasis on the concept of projective 
identification, making possible a expansion on the concept of countertransference. In conclusion, 
we prepared considerations about the theory’s intertwining on the concept of countertransference in 
these authors.
Keywords: countertransference, affection, Freud, Ferenczi, Heimann.
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