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APRESENTAÇÃO  

 

        A Filosofia Clínica pode ser definida como o uso do conhecimento filosófico voltado 

à terapia; é a atividade filosófica aplicada à terapia do indivíduo; “São atividades 

filosóficas aplicadas às possibilidades do ser humano enquanto se realiza por si mesmo” 

(Packter); é uma atividade terapêutica com uma nova metodologia fundamentada nas 

teorias filosóficas desde os filósofos clássicos até os contemporâneos.  

        O objetivo da Filosofia Clínica pode assim ser definido: “Captar o que há de mais 

específico no indivíduo, conforme o que ele narra de si mesmo durante o processo de 

terapia; promover o cuidado do indivíduo consigo mesmo na consecução daqueles fins 

que terapeuticamente são compreendidos como mais satisfatórios a uma vida em 

transição; compreender como o indivíduo se estrutura e o que nesta estrutura é o seu mal-

estar, o seu sofrimento” (Nichele Paulo). Trazer bem-estar à pessoa é, pois, o objeto 

fundamental da Filosofia Clínica. 

        Após a conclusão da parte teórica do curso e ter sido contemplado com aprovação, 

(certificado B) o Filósofo Clínico em formação passa a pleitear, através dos estágios 

supervisionados a Habilitação à Clínica (certificado A). Nesse momento atende seus 

partilhantes com a supervisão de seu professor que o encaminha e orienta em todo o seu 

processo de desenvolvimento da terapia e também na confecção do relatório final exigido 

como pré-requisito para a obtenção do certificado “A”.  

        Este relatório apresenta um caso clínico completo detalhado e a síntese de dois 

processos terapêuticos como proposto nas normas oficiais da avaliação dos estágios:   

 

  



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a1

7
4

 

ISSN: 2359-4950 

 

I - PROCESSO CLÍNICO DETALHADO 

O relatório que se segue compreende um processo clínico detalhado. Constam do 

mesmo as transcrições dos encontros, assim como alguns outros dados, apresentados pela 

partilhante, e que a estagiária por considerar que poderiam ser de relevância clínica os 

inseriu neste relatório.  

O processo clínico aqui apresentado teve inicialmente o prof. Dr. Sebastião Soares 

da Silva como orientador. Este orientou os encontros, as divisões e enraizamentos, além 

de ajudar a estagiária na autogenia e na escolha da aplicação dos submodos. Num segundo 

momento, e não de menor importância – a confecção do relatório – a estagiária passou a 

ser orientada pelo prof. Dr. Hélio Strassburger por este se encontrar mais próximo, já que 

assumiu as aulas na cidade em que foi desenvolvido o estágio, e com maiores 

possibilidades de uma orientação feita pessoalmente e individualizada.  

Certamente cada professor, cada orientador, cada clínico tem suas particularidades, 

singularidades, não só nos seus atendimentos em consultório, como também, nas suas 

orientações e suas aulas. Esperando ter absorvido o melhor de cada um deles, e fazendo 

uso de plasticidade a estagiária procurou ser fiel aos seus orientadores e mais ainda à 

Filosofia Clínica e sua metodologia, deixando claras e objetivas à sua postura dentro de 

consultório e em relação a todo o processo clínico desenvolvido durante o estágio.    

... 

Antes de iniciar a terapia houve um encontro informal entre a partilhante e a 

Estagiária em FC no qual foi explicada a metodologia utilizada na Filosofia Clínica 

(colheita categorial com o mínimo de agendamentos, montagem da EP e procedimentos 

clínicos) e acertado o dia, hora e honorários dos encontros.  

A partilhante preencheu a ficha e acompanhamento clínico e autorizou que seu 

processo terapêutico fosse enviado, pela estagiária, à comissão de avaliação de estágios 

(originais em posse da estagiária), com o objetivo de pleitear a obtenção do certificado 

“A” que habilita o Especialista em Filosofia Clínica à prática clínica. 
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I.I - HISTORICIDADE 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 

 

FC – R. o que te fez procurar a Filosofia Clínica, o que te trouxe até aqui?  

P – É porque eu tenho um problema, é assim, eu tô sempre, eu entro em depressão sabe. 

Normalmente, eu tento fugir daquilo aí eu fico bem mal. Sempre quando eu tenho uma 

perda na minha vida eu fico assim, e no início do ano rolou novamente sabe. Aí eu queria 

fazer é, acompanhamento com a psicóloga. Mas, aí você me deu essa oportunidade aí... e 

também por causa da Filosofia né, já que eu tô fazendo Filosofia, descobrir né, a Filosofia 

Clínica. Principalmente pra melhorar desse probleminha da depressão. (Silêncio), 

probleminha modo de dizer (risadas com lágrimas nos olhos). 

        É como se o mundo assim, desabasse na minha cabeça. É eu até comecei a fazer 

acompanhamento com uma amiga minha, lá da psicologia, acompanhamento não. A gente 

conversava um pouquinho, aí ela foi começando a analisar a minha vida, aí ela falou que 

tinha muito problema com a minha infância e tal, mas ficou assim, muito no ar... e... eu 

queria saber mesmo, porque atrapalha muitas coisas na minha vida, porque as pessoas 

não compreendem sabe. Acham a pessoa, pronto e acabou e, acham que ela não tem 

nenhuma história pra contar, e isso incomoda bastante. E eu sei também que é uma coisa 

que é, vem da família, desde pequena. (Silêncio), acho que é só isso mesmo.  

FC – Você nasceu onde R? 

P - Eu nasci em Belo Horizonte. E, eu saí muito pouco de BH. Só saí assim, depois né, 

pra estudar. (Silêncio) 

FC – E o que você pode me contar desde sua infância? 

P – Assim, eu sempre vivi com a minha irmã, minha mãe trabalhava fora. Meu pai 

também trabalhava numa oficina em frente a minha casa e ele só vinha esquentar o almoço 

pra gente, que a gente era muito pequena. E assim, minha mãe foi muito ausente, porque 

ela viajava e assim, minha irmã, foi meio desagradável, quando eu nasci, ela era sozinha, 

aí quando eu nasci ela teve que dividir isso. E assim, uma diferença de idade de cinco 

anos, foi muito podre (gíria local que significa “coisa ruim”) porque quando eu tava 
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entrando numa fase ela tava saindo sabe. Ela cuidou muito bem de mim, sabe, mas tinha 

essa diferença. Aí eu me lembro que a minha mãe, a gente tinha invadido uma área na 

favela, pra eles construírem a casa deles, aí a gente vivia lá. A gente não podia sair, só 

podia ficar em casa sabe. Aí pra gente brincar, não era permitido sair, na rua sabe, assim 

só em casa e só com a minha irmã, estranhos não. Três anos, eu me lembro que era por 

volta de três anos. Eu lembro da minha vida a partir dos três anos. E aí, assim, cê quer 

que eu fale dessa época né? Aí, eu lembro assim que a gente ia tomar café na horta. Sabe, 

a gente tinha essa mania de tomar café na horta. Aí, eu vi, me lembro que eu vi uma cobra. 

Eu achei que mundo diferente aquele em que eu vi uma cobra. Aí a gente começou a gritar 

e os vizinhos tiveram que pular o muro. Pulou o muro, pulou a gente pra depois matar a 

cobra pra gente entrar para casa de novo. E assim, várias vezes aconteceu isso, a gente 

tendo que pular, porque a gente vivia trancada. E assim, a minha irmã, tinha o quê, uns 

oito anos e ela era responsável mesmo por mim, é assim, cuidar de mim, não deixar eu 

sair, brincar e isso meu pai já tava trabalhando na oficina. Ah! Tinha um piniquinho que 

eu não usava mais, sabe, aí ele sumiu com o piniquinho pra colocar ferramenta, sei lá, e 

aí ele começou a me encher o saco, e eu não sabia mesmo onde é que tava o piniquinho e 

aí eu falei pra ele que talvez tava na minha bunda porque eu já tava cheia, cansada de 

falar pra ele que eu não sabia onde tava. Aí ele me bateu tanto....(risadas). Eu tinha três 

anos, atrevida desde pequena. E assim, ele me bateu tanto que fiquei deprimida, que 

precisei tomar água com açúcar. Me lembro que também a gente tinha um cachorro, 

pretinho, chamava Suki. (Silêncio). Uma cachorra, aí eu me lembro que uma vez minha 

mãe foi brigar com meu pai, minha mãe é muito sistemática, você não pode pegar nada 

dela, assim, aí ela foi brigar com meu pai, não sei se foi esse o motivo, mas ela estourou 

com ele, aí eu fui e peguei o chinelo pra bater no meu pai né. Pra defender a minha mãe, 

porque quando eu era pequena eu era do lado da minha mãe. Eu era mais apegada a minha 

mãe. Aí assim, dessa casa só me lembro dessas coisas assim, com a minha família, só 

isso. Aí depois a gente mudou, a gente morava no bairro São Gabriel, aí nós fomos pro 

bairro Nazaré, eu tinha quatro anos, em BH mesmo. Essa casa era a que meu pai tava 

construindo, e nessa casa que eu pude brincar, conhecer amiguinhos, comecei a me 

socializar, brincar na rua e aí eu fui pra escolinha...no jardim. É, era no jardim, 1º. período. 

É, eu tava com quatro anos. Eu adorava minha professora. Ah! Antes disso eu lembro que 

tava em outra escolinha também e aí, eu fui carregar uma menina e a menina caiu, e ela 

se machucou e a professora me xingou e aí eu pedi pro meu pai me transferir e aí eu fui 

pra essa escolinha. Eu adorava mesmo. Não sei o nome da escola, não. Nem da professora, 
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eu chamava de tia. Aí eu fiquei lá, e tive que ir pro pré. Normal. E aí foi uma barra, porque 

eu adorava essa escolinha porque a tia conversava comigo e no pré, já tinha aula mesmo. 

E quando eu voltava pra casa eu ficava sozinha e aí só conversava com a televisão. Eu 

achava chato pra caramba (gíria usada para expressar “demais”) ficar sozinha e adorava 

quando alguém conversava comigo. Aí, ah, também nessa época era péssimo porque 

minha mãe, além de trabalhar fora o dia todo, ela viajava nos fins de semana, pra terra 

dela, pra vender “tupwere”, vasilhas de plástico, aí eu não via a minha mãe. Aí, nas férias 

da minha mãe, uma dona lá, que gostava muito dela, levava minha mãe pra praia pra 

trabalhar. Aí um dia eu falei pra dona desconfiar né, que eu queria ficar um pouquinho 

com a minha mãe. (Risadas). Minha mãe queria poder acabar de construir a casa, que hoje 

já até desistiu... e o pai lá né, só esquentando almoço pra gente. Foi desde pequena assim, 

péssimo sabe. Ele, desde que eu nasci, ele sentia rejeição, eu acredito, hoje eu acredito 

que desde que ele soube que a minha irmã existia, que minha mãe ficou grávida da minha 

irmã. Ele não quis assumir e aí minha mãe fugiu da cidade dela e foi pra BH e aí ele foi 

atrás, mas chegou em BH ele saiu fora, aí depois que a minha irmã tinha nascido que ele 

foi morar com a minha mãe, mas com uma certa rejeição assim. E minha irmã, que todos 

diziam que até os cinco anos, quando eu nasci, ela era a criança mais doce do mundo, aí 

ela ficou meio rebeldezinha, assim sabe. Essas coisas de criança pra chamar a atenção, 

mas meus pais não sacaram isso, que ela queria só mais um pouquinho de atenção. E 

começaram a bater nela, e aí assim, ela ia pra escola, nunca ligava pra nada, vivia zuando 

(gíria que significa “fazer bagunça, bagunçar”) e acabava que ela não entendia o que as 

professoras falavam e aí meu pai ia tomar a tabuada dela e ela não sabia. Meu pai dava 

nela de correia. E assim, ela não aprendeu nada na escola, foi passando porque os 

professores empurravam mesmo. Ela sempre teve vários problemas. (silêncio). E assim, 

a vida inteira, só que eu via aquilo ali, a B. apanhando muito sabe, ela só apanhava sabe. 

Eu queria ser diferente da B. assim, não queria passar por aquilo, queria ser diferente 

mesmo. E aí eu sempre fiz o melhor, pra minha mãe gostar de mim. Queria ser brilhante 

mesmo. Aí assim, eu nunca brinquei, na minha fase de brincar eu ia trabalhar com a minha 

mãe. Eu tinha entre sete e oito anos. Só que eu ia na escola e depois ia com ela. Eu tava 

na primeira série. Eu adorava. E, eu sempre tive essa relação com a escola, era o lugar 

onde eu ia pra não ficar sozinha em casa. E assim, na escola eu tinha muitos amigos 

porque lá era um lugar de pessoas excluídas, e eu sempre tive muita facilidade de lidar 

com pessoas excluídas, porque ninguém ta afim e eu tava. Ninguém aceita né, essas 

coisas. Hoje eu penso que era assim, eu imaginava que ninguém queria aí eu dizia, vou 
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pegar pra mim né. Mas eu sempre tive facilidade em lidar com as pessoas excluídas, 

sempre. Com a minha família não. Minha família em peso, assim, eu achava muito chata. 

Porque todo mundo achava que eu era um pouco esquisita, assim um moleque (inaudível). 

Porque a B era assim feminina e tipo assim, ela não queria que a irmã mais nova fosse 

assim também, aí eu parecia um hominho. E aí a gente começou a brigar, já na nossa casa, 

a gente já tinha saído da favela e ido morar lá. Deixa ver...ah, eu tinha, não sei quantos 

anos eu tinha, mas lembro assim que era uma puta (maneira local de falar que quer dizer 

“baita, grande”) construção. Uma espécie de casão e meu pai tinha a oficina embaixo. Só 

que assim, o pessoal do bairro achava meio muito pra gente. (silêncio) Aí eu brincava, 

gostava dos meninos na rua e nisso, já um pouco mais tarde a minha irmã começou a 

namorar um cara que começou a meter a mão nela. Ela namorava escondido. Ela tava 

com treze, catorze anos...aquilo foi assim...meu pai virou um monstro. Ele só batia na B. 

não conversava e só xingava e batia, e aí ela foi ficando revoltada. Eu não queria ser como 

a B. Só tô falando da minha irmã né? Mas...eu tinha uns nove anos e eu conheci o Al (voz 

embargada e silêncio insistente) 

FC – E depois?  

P – E aí que eu queria namorar o Al. Eu era pirracenta desde criança (risos), e que eu ia 

morrer se não namorasse o Du (apelido de Al). Aí eu falei pra minha mãe que eu queria 

namorar o Du, mas ele não quis sabe, disse que eu era muito nova pra ele (risadas), e aí a 

gente ficou amigo sabe. O Al tinha dezenove e eu nove, pra você vê né...o Al trabalhava 

com meu pai, aí assim, a gente ficou amigo e tudo. Só que depois de um tempo ele foi 

embora, mas ficou meu amigo, amigo da família e toda hora aparecia lá em casa. E nisso, 

assim, meu corpo foi desenvolvendo, eu acho que o psicológico influi, e assim, desde os 

onze anos que eu sou isso aqui. Só que eu era assim, bem magra. Depois ele sumiu mesmo 

e quando voltou eu encontrei ele numa festa. E foi assim, eu já tava com uns treze anos 

e, foi uma época conturbada. Porque assim, minha mãe me falou que meu pai era o melhor 

homem do mundo e com treze anos eu comecei a comparar meu pai com outros homens 

e descobri que não era assim. Meu pai era uma pessoa comum. E aí, desconfiamos e 

descobrimos que ele tava traindo a minha mãe. E foi um conflito do caramba porque antes 

ele era meu herói. Aí meu pai, ele não tratava a gente muito bem, ele trabalhava, colocava 

comida dentro de casa e pra ele tava ótimo. Aí eu me apeguei muito no Du, ele 

conversava, cuidava de mim, até da minha aparência, e aí a gente começou a namorar 

mesmo. O Du era uma pessoa assim, eu sabia todos os defeitos dele, ele era assim meio 
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foda (gíria local que exprime algo “frustrante”), mexia com drogas e já tinha até sido 

preso, se prostituía...(risos constrangidos), mas era uma pessoa legal comigo porque ele 

cuidava de mim, minha mãe nunca tinha se preocupado com a minha roupa, meu cabelo 

e eu parecia assim, um menino. E ele me ensinou a ser feminina. Eu chegava da escola e 

quinze minutos depois ele já tava lá. Ele era meu pai, minha mãe, tudo. Mas era um 

namoro assim, a gente quase nem se beijava, era um namoro que só verbalmente, sabe. 

Só que assim, meu namoro com o Al e durou só um mês, mas ele ficava comigo o dia 

inteiro, me colocava até pra dormir. E assim, tudo pra mim era o Al. Aí ele, 

começou...logo foi preso, menos de um ano, logo depois ele saiu, só que assim, ele ficou 

super deprimido, não tinha onde morar mais, e ele tava muito mal. Dormindo na rua e...só 

que eu não podia ajudar, sabe. E meus pais assim, alta pressão pra eu largar o Al e até 

meus amigos, porque os traficantes, o Al tava devendo grana pra eles, e aí eu falei pro Al 

que eu tinha que me afastar dele porque com esses caras na cola ficava difícil. Aí assim, 

ele me visitava, assim de vez em quando. Aí eu comecei a namorar outros carinhas assim, 

mas eu não gostava de ninguém, só do Al. Aí, assim, meu pai pra mim, cada dia pior, e a 

relação com a minha mãe passou de conturbada para minha melhor amiga, depois...minha 

irmã sempre aprontando, até que um dia meu pai sumiu e a gente teve que ir 

procurar...minha mãe sempre indo atrás e achando ele com outra. Assim, eu já nem 

conversava mais com ele. Mas ele achava que mandava na casa e na gente. Só depois que 

minha mãe começou a trabalhar fora e ganhar mais grana que ele que pra gente começou 

a melhorar. Ela ganhava bem pra caramba, boa grana, e aí ela dava presente pra gente. 

Ela fazia faxina pra um médico, mas ele era bem bom pra ela, era faxina e ela trabalhava 

meio horário aí foi a época que eu pude me aproximar mais da minha mãe né. Ela me 

chamava pra almoçar com ela sabe e aí ela começou abrir pra mim um pouco da vida 

dela, os problemas...e a minha irmã bem a parte começou a namorar um cara sabe, ela era 

bem mais nova, uns treze, catorze anos que ele, e também começou a namorar uns caras 

que eram viciados também, só que esse cara atrapalhou ela mais ainda, porque um dia ele 

bateu nela, bateu muito mesmo. Aí minha mãe tentou chamar ela pra conversar direitinho, 

que ela tinha que cortar isso, melhorar. (silêncio). 

FC - O que mais? 

P – E ela sempre ficou distante de mim, a minha irmã. Ela azarou (gíria que significa 

“querer namorar”) pra caramba os meninos, mas ela não gosta de ninguém, ela quer casar 

pra sair de casa. Aí eu comecei a namorar um carinha, bem louquinho também assim, mas 
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ela começou a namorar um cara assim, viciado também, que foi...que o cara era assim o 

maior tumulto na vida dela. E sempre a gente trabalhava e guardava aquele dinheirinho 

assim, pode acontecer alguma coisa ruim né. A gente aprendeu isso. Minha mãe sempre 

ensinou isso. E minha irmã, pra idade dela ela tinha muita grana. E ela começou a dar 

grana pro cara, minha mãe queria morrer, e aí o dinheiro dela acabou e ela tentou explicar 

pro cara numa boa e o cara começou a tumultuar a vida dela. E assim não dava. Aí eu 

tentei convencer ela (inaudível), mas pra ela, ele era ótimo porque dava atenção pra ela, 

cuidava dela, levava ela pra passear, fazia tudo aquilo que meus pais esqueceram de fazer. 

Eles não tinham tempo, era só fazer a comida e pronto. Mas aí eu comecei a namorar esse 

carinha, tava feliz mas também tava preocupada com a B... O S. uma figura, e eu gostava 

do S. não como gostava do Al e de vez em quando eu via o Al, mas aí já  não ficava mais 

com o Al porque eu tava namorando o S, não que eu seja santa (risadas). E o S, assim a 

gente se apegou muito um ao outro e a gente ficava horas, horas e horas conversando, só 

que aquilo incomodava minha mãe. Ela ficava reclamando que a gente ficava 

conversando até tarde. Aí ela começou a implicar com a gente pra caramba entendeu, a 

minha mãe é uma figura. Aí eu tive que, minha mãe falou assim, ou você fica com tudo 

isso aqui em casa, minha mãe me dava muito presente, ou você continua namorando ele 

e perde tudo o que você tem aqui. Isso, vai lá e pede pra ele te sustentar. Eu tinha o que, 

quinze anos. Aí eu falei, não dá né (risadas), eu deixo de namorar e continuo aqui em casa 

porque cara, amor é lindo mas cada um na companhia da sua mãe mesmo, e é o seguinte 

se eu fosse morar com ele, como ia ser se ninguém trabalhava, como é que pode né. Aí 

nisso a gente se separou, mas eu falei que a gente tava terminando mas eu tinha certeza 

que ele ia me esperar, só que nesse tempo ele começou a namorar, não me contou nada, 

nesse espaço ele me enchia de “migué” (gíria local que significa “conversa fiada”). E eu 

ficava esperando, esperando. Nisso o Al morreu. Eu comecei a namorar o S no inicio do 

ano e fiquei com ele até março, abril mais ou menos. Em outubro o Du morreu. Só que, 

eu tinha entrado numa muito melhor, eu fui fazer crisma e, eu acreditava em Deus. E eu 

fui procurar Deus mas não achei Deus eu achei o Mol que é um cara assim, fantástico na 

minha vida, ele me dava coragem pra viver. Foi muito barra (gíria que quer dizer “período 

difícil”) porque o Al era soropositivo, só que a gente não sabia, nem ele e ele morreu de 

meningite. Ele ficou uma semana internado e um dia antes dele internar eu o vi, só que 

ele ia fumar aquela hora e eu não ficava perto dele quando ele tava se drogando e aí eu 

não pude conversar com ele. Aí, no dia do enterro dele que as pessoas vieram me contar, 

que o primo dele me contou e, eu não acreditava que o Al... porque ninguém quis me 
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contar. E aí que os meninos falaram que ele pediu que eu não fosse ver ele no hospital. 

(silêncio, tristeza), 

FC - Quantos anos você tinha R.? 

P - Dezesseis anos Marta, e aí o mundo veio a tona. E eu comecei a ficar triste porque o 

Al tinha falecido e eu não acreditava nisso, que eu não tinha mais o Al e naquele 

momento, no dia que eu fiquei sabendo, eu percebi que realmente eu estava mal, e eu fui 

procurar outras pessoas que pudessem dividir essa tragédia comigo. Só que a minha mãe 

não entendeu aquilo, que eu tava mal porque o Al tinha morrido. Ela achou que eu tava 

salva de todo mal. E aquilo me chocou muito. Porque meu pai já não era, pra mim, uma 

pessoa muito justa, minha irmã continuava, só fazia burrada também e minha mãe faz 

uma dessa! Foi foda (frustrante). Aí eu me senti realmente sozinha, eu não tinha nem uma 

amiga, não conversava com ninguém, só superficialmente e aí eu comecei entrar em 

depressão, emagreci dez quilos em semanas, assim, aí todo mundo começou a achar que 

eu tava com Aids. Nossa! E aí eu comecei a entrar mais dentro de mim, fiquei revoltadinha 

também...Só que eu prometi ao Al que nunca eu ia beber quando tivesse triste nem 

experimentar qualquer coisa de droga. Nunca eu quis colocar na boca, e hoje é isso que 

me segura. Assim, é, não experimento porque eu prometi pra ele, então eu não ponho.   

        Só que ai, eu fiquei na minha, sete meses sem ficar com ninguém, não tinha a mínima 

animação, se eu pudesse, eu matava os amigos e ficava sozinha mesmo, sabe. Aí eu 

comecei a trabalhar no posto e comecei a sair e aí tinha dia que eu ficava com oito caras 

na mesma noite assim, eu nem sabia o nome dos caras, e com quantos mais caras eu ficava 

mais boba eu me sentia...eu tava com dezessete para dezoito anos. Aí eu comecei a me 

envolver com política. Fui para o grêmio (estudantil) e depois para a UJS (União da 

Juventude Socialista). Era muito foda porque os meninos bebiam muito e fumavam 

maconha e iam discutir os problemas políticos da comunidade. Eu gostava de discutir os 

problemas políticos, mas aquele negócio de ficar fumando tava me incomodando porque, 

como dá pra discutir né, meio alteradinho? (risos) Aí eu comecei a conversar, me envolver 

com os garotos, tal, conversar mais com eles e eu comecei a descobrir que eles não tavam 

querendo discutir problema político nenhum, eles queriam era sair da casa deles só pra se 

reunir e falar da vida deles, cada história mais triste que a minha, sabe, a partir dali 

comecei a descobrir que muita gente ali tava muito pior que eu, uma história bem 

Cristiane F, (personagem de um filme) sabe. Todo mundo que eu tinha ao redor era tipo 

negativo mesmo. Eu só tinha amigo que você falava assim, meu Deus! E minha família 
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metia o pau, assim, só que a minha mãe não conseguia... porque eu trabalhava, saia, 

voltava na hora que quisesse, me sentia dona de mim mesmo. Eu comecei a trabalhar, 

meu primeiro emprego foi na secretaria de uma escola. Só que eu detestava porque era 

cheio de gente em cima de mim, eu detesto gente em cima de mim. Eu achava todo mundo 

chato, aí eu comecei a brigar com uma moça, ela veio me encher o saco e a diretora do 

colégio veio pedir pra eu chamar ela de tia, - que tia, a mulher era uma chata! Então, e, 

eu não precisava trabalhar, não precisava mesmo, a gente nunca precisou colocar dinheiro 

em casa. Aí a minha mãe, ah, aí eu larguei o emprego, a minha mãe, ce é louca mesmo 

(inaudível)...aí nessa época eu comecei a sair fora dos meninos porque eles tavam me 

fazendo mal. E aí, eu conheci dois grandes amigos, assim. Um eu tenho contacto até hoje, 

o outro sumiu. Um é o D, que eu comecei a ficar com ele e o outro é o MT. O MT é uma 

gracinha de pessoa, ele perdeu o pai aos oito anos de idade e achava que o pai era a melhor 

pessoa do mundo. Tudo era meu paizinho, meu paizinho...e ele não consegue se relacionar 

com ninguém. Aí a mãe dele casou com um cara que ele dizia ser super legal, mas não 

era “meu pai”. E ele também se droga muito, e ele é lindo assim... 

FC – Quantos anos você tinha? 

P - Dezoito. Só que eu não ficava com o MT. A gente se via na escola, ele era da minha 

sala, ele ia na escola só pra contar a vida dele, chegava contava um pedaço da vida dele 

pra mim e ia embora, ele não assistia aula e ele era presidente do grêmio. Aí ele começou 

a me colocar no grêmio, sabe. E antes, assim, eu era a melhor aluna do colégio, mesmo 

no grêmio, eu só tinha nota boa sabe, eu era aluna referência do curso de contabilidade. 

Aí só que eu achava meio foda, por exemplo, um professor como o I, pra mim era 

inaceitável a pessoa chegar sem ter preparado aula, sem falar nada sabe, (risadas). Só que 

assim, tinha um monte, só que assim, o I é um cara tranquilo a gente gosta dele mesmo 

assim. Tinha um professor que chegava assim – não vou dar aula, não vou perder tempo 

com gente da periferia. Eles achavam que todos eram uns marginais. E aquilo começava 

a me incomodar. Sei lá, você ouve aquilo...e ele começava a mandar a galera pra UJS, a 

União da Juventude Socialista. E essa galera só ficava tomando vinho e eu ficava muito 

puta (gíria que quer dizer “zangada, decepcionada”) e comecei a infernizar os professores 

e assim, cara, a gente fazia motim sabe, a gente ia pro pátio protestar e enchia o saco da 

diretora. Lógico que assim, a gente é que sempre tinha as idéias, o MT e eu, e sempre 

sobrava... e os professores começaram a tomar raiva de mim, começavam a tirar nota, e 

aí eu também eu tava descobrindo a minha grande amiga, a V. Em tudo sabe (inaudível) 
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...e aí tinha a V a R a N e eu. Só que aí eu comecei a tirar nota ruim, aí a N saiu fora, a R 

falou assim, que não tava nem aí, que era minha amiga e a V falo assim, nem que eu tenha 

que tomar bomba com você, estou com você, acredito em você sabe. E a gente fazia a 

maior baderna com os professores. A gente tava no terceiro ano. E aí, (silêncio)...aí eu fui 

convidada a me retirar do colégio, a diretora foi muito simpática e disse: você não vem 

mais aqui, pegue a sua transferência pra outro colégio. Mas ela não tinha motivo pra me 

tirar do colégio. Eu não tinha uma ocorrência, não fiz nada, falei, você não tem nada pra 

me tirar daqui. E ela disse, é verdade e eu fiquei lá. E eu também descobri a professora 

de Filosofia, que era ela que colocava a maior pilha. Só que eu comecei a bater contra ela, 

sabe. Só que na hora que precisava eu tirava dez, ela não tinha que dizer nada.  

         Aí eu comecei a me envolver com o D e foi muito chato porque ele tinha outra 

namorada, aí ele ficava comigo e com ela. E aquilo ali era meio foda pra mim e assim, 

porque ninguém tinha me tocado, nem o Al, o Al só me dava beijinho sabe. E aí sabe, 

todas as meninas perdendo a virgindade, e eu nada né. Aí eu fui e saí fora sabe, pra mim 

era difícil me entregar pro D, ele não era o homem da minha vida. E aí o D passou no 

vestibular e se mudou. E aí, assim eu fiquei muito feliz que ele passou no vestibular. E aí 

assim eu tava acabando meu fantástico mundo da escola, que até então eu era estudante 

né. Eu tava me formando e tava acabando meu contrato no serviço, era pra estágio, no 

escritório onde eu trabalhava e não tinha mais nada pra fazer. Aí eu comecei a ficar com 

o MT. E aí eu encontrei uma professora, ah, a gente formou e tal.  E encontrei uma 

professora chamada V, depois de uns três meses, e ela perguntou como é que eu tinha ido 

no vestibular. Aí eu falei, pô, eu nem fiz vestibular, eu nunca vou entrar na faculdade. Ela 

disse, que é isso R. você é uma das minhas melhores alunas, claro que você vai passar. 

Aí eu disse, pô, é meu sonho né desde pequena, fazer faculdade. Aí eu disse, vou tentar. 

Aí nisso minha mãe tava viajando né, aí ela ligou e eu falei toda animada, mãe vou fazer 

cursinho. E ela disse – cursinho pra que menina? Pra tentar o vestibular, e ela falou assim 

– Como R. você não tem capacidade pra ir pra uma faculdade, você deve fazer um curso 

técnico e também porque é muito mais seguro. Mas era meu sonho sabe, aí eu falei, nossa 

mãe, mas como assim? Eu quero estudar, só porque eu sou pobre não vou conseguir 

entrar, e aquilo ali ela quis dizer o seguinte: você pode tentar, mas eu não vou te dar um 

centavo. Não te dou um centavo pra fazer cursinho e, não é fácil fazer cursinho sem grana 

né? Aí eu peguei e comecei a trabalhar, e eu trabalhava o dia inteiro e fazia cursinho à 

noite. Eu sempre dormia no cursinho, não entendia nada, não tinha visto nada dessa 
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matéria, e quase desisti. Mas eu queria fazer história e pensei, - não, vou fazer filosofia 

primeiro, pra ter uma base pra história. Foi aí que cheguei aqui, na filosofia. (silêncio). 

FC – Ta bom por hoje R? 

P – Ta, ta legal. 

 

Obs. Após o término do encontro a FC pediu a P que procurasse um médico devido à sua 

“depressão”. A FC ajuizou (para maior segurança de seu trabalho e orientada pelo prof. 

Dr. Sebastião Soares da Silva) ser preciso diagnosticar se a depressão teria causas físicas 

ou existenciais.  

 

Planejamento clínico: para o próximo encontro dar continuidade a colheita categorial.  
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SEGUNDO ENCONTRO 

 

FC – Vamos dar continuidade? 

P – Tudo bem. 

FC - Na semana passada cê tava me falando que sua mãe tava viajando e ela 

telefonou e cê disse pra ela que ia fazer cursinho né, e aí? 

P – Eu também já tava trabalhando nessa época né, e aí, assim, minha mãe inclusive, eu 

já não conversava com meu pai, e minha mãe não me incentivou, ela queria que eu fizesse 

um curso técnico de torneira mecânica, prático, pra trabalhar com meu tio. Aí, assim, eu 

já tinha uma grana guardada e eu comecei a juntar o dinheiro, assim, eu não gastava nada 

e metade do meu salário ia pro cursinho. Aí eu guardava a outra metade porque eu queria 

trabalhar só até julho pra a partir de agosto me dedicar só aos estudos. Só que aí eu perdi 

o emprego porque o estágio já tinha acabado. Aí eu fui trabalhar num curso de 

informática, que eu tinha feito um curso de informática, então eu fui trabalhar lá. Aí era 

super longe assim, era num município de BH, tinha que andar uma hora de ônibus assim, 

pra chegar onde eu trabalhava. Aí, eu ia pro cursinho de manhã e trabalhava, eu saia de 

casa seis horas da manhã e voltava onze e meia, e lá eu trabalhava sábado, tinha que 

trabalhar domingo, e era muito cansativo. Aí, no inicio assim eu fui me afastando da 

minha família porque não dava tempo de ver ninguém, até que no final de julho eu parei 

de trabalhar e comecei a me dedicar ao cursinho. Eu tava com dezoito anos. É e assim, só 

que aí eu tinha a conta certinha, eu não podia chupar nem uma bala. Aí eu comecei a 

trabalhar, porque eu precisava de grana eu tinha outras coisas pra comprar, e comecei 

vender trabalho pros meninos, do colégio. Eles precisavam de trabalho, eu ia lá fazia e 

vendia assim, para eles. Aí eu já tava estudando e também ganhava uma grana, aí eu 

comecei a fazer unha de toda família né, assim eu conseguia grana e ficava o dia inteiro, 

assim, ficava até tarde e estudava no meu colégio, onde eu tinha formado. Aí apareceu 

uma galera assim incentivando, todo mundo acreditava, assim todos os meus amigos 

acreditavam que eu ia passar, que eu ia conseguir. Aí até que um dia eu tava no cursinho 

e, aí eu queria muito fazer filosofia, porque eu tinha estudado filosofia com uma 

professora que, e filosofia pra mim era tudo assim. Só que pra mim mesma assim. Eu 

nunca pensei em trabalhar com filosofia eu queria trabalhar com história. Mas pra mim, 

o importante não é o que você tem não, mas o que você é, sabe. Depois eu procuro em 
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ter, mas primeiro eu quero ser né, graduanda em filosofia. Aí, só que acabaram com todos 

os cursos quase né, das federais de filosofia a UEMG tava fechando todos os cursos, aí 

eu lembrei que tinha só em Varginha, e na UFMG é, aqui na época pra fazer, porque 

Diamantina tinha fechado, Diamantina seria legal porque eu tinha parente lá e eu ia pra 

casa dos meus parentes. Aí eu fui e vi, assim o cartaz da FUNREI, né, e falei tem filosofia 

né eu vou me inscrever. Só que eu não tinha grana pra inscrever pra FUNREI. Aí eu pedi 

emprestado, ninguém quis me emprestar, aí assim, do nada eu comecei a emprestar 

dinheiro a juro assim, e com juros do dinheiro eu paguei a inscrição da FUNREI. Nem 

sabia onde ficava São João, assim. Até que eu vim fazer o vestibular, aí eu me lembro 

que eu vim fazer vestibular na época, que entre o vestibular da UFMG e a época que saia 

o resultado. Aí eu, quando eu descobri que eu não tinha passado na UFMG eu já tinha 

desistido da FUNREI, falei, não tinha passado em nada e entrei numa depressão profunda. 

Porque realmente tudo o que minha mãe tinha dito ao meu respeito tinha acabado de se 

confirmar e eu teria que fazer todo aquele sacrifício de novo pra poder prestar vestibular 

no final do ano né. E eu não sabia se eu ia ter forças pra tudo isso. Aí eu fiquei chateada 

pra caramba, mas a vida continuava né e eu meio assim sem rumo né, e tal no natal. Aí 

eu voltei a conversar com o meu pai e assim, na boa eu já tava começando a procurar 

emprego de novo né, pra começar a trabalhar. Aí um dia uma amiga minha foi e me ligou 

me dando parabéns porque eu tinha passado no vestibular. Aí eu falei, não meu anjo eu 

não passei não. Passou eu acabei de ver aqui na Internet, e eu falei, não minha filha já faz 

uns quinze dias que saiu o exame, não R. você não fez na FUNREI, lá em São João? Falei 

fiz, então cê passou, aí eu falei assim, cê ta brincando. Aí ela foi imprimiu os negócios 

todos, levou lá pra casa pra eu ver, e mesmo assim eu não acreditava. Na hora que eu falei 

pra minha mãe ela chorou, não de felicidade, de tristeza mesmo, ela não ficou contente, 

aí meu pai ficou todo orgulhoso e minha irmã, assim nossa pra ela era tudo né, fez a maior 

festa. Aí eu vim aqui fazer minha inscrição e tal e nossa, eu tava na universidade eu tinha 

conseguido né. Aí nessa época, no intervalo de tempo que ainda eu tava em BH mas eu 

já tava matriculada aqui, já tava procurando um lugar pra morar, a gente descobriu que 

meu pai tava traindo mesmo a minha mãe, de novo. Porque tinha parado um tempo, tal e 

ele tava namorando uma prima da minha mãe que ia lá em casa tomava café com a minha 

mãe, almoçava com minha mãe sabe, e a menina é da idade da minha irmã mais velha, 

ou da minha única irmã né (risadas). Aí assim minha irmã tinha descoberto, minha tia, 

minha mãe já tinha batido na menina e tal aí ele foi e pediu pra ninguém contar pra mim 

né. Nem com a minha mãe ele se preocupou ele se preocupou mais comigo. Aí, ele foi e 
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falou que aí, no dia que minha mãe descobriu minha mãe me contou, eu lembro que eu 

tava tomando café, mas pra mim aquilo era tão absurdo que eu não acreditei, ah falei, 

meu pai ia fazer uma coisa dessa?! Eu continuei comendo numa boa depois de uns dez 

minutos eu falei pra minha mãe, mas isso é sério? Ela falou assim, é. Aí eu fui e chamei 

meu pai, e falei assim, que como meu marido não, que eu não ia poder falar nada da 

relação dele como homem, se tava certo ou não, mas assim, o que pra mim, agora se ele 

tinha outra mulher na rua ele tinha obrigação de me sustentar. Como filha eu queria que 

ele pagasse meu aluguel e me sustentasse até eu formar. Que pela lei, a lei cobre isso, se 

ele não tinha, se ele tava gastando na rua, gastava em casa. Mas se ele fosse o meu marido 

o que eu tinha pra fazer era a mala dele e por na casa da mulher e que ele fosse morara 

com ela, não mais comigo. E já que a minha mãe era também super a fim de terminar com 

meu pai, desde quando eu nasci ela ta separando dele, era boa ocasião, mas minha mãe 

ama meu pai pra caramba sabe, e ela perdoou. E se ela perdoou a única coisa que me 

restava era perdoar também porque como pai, ele foi legal assim, sabe, mas mesmo assim 

ainda vim pra cá assim, muito puta com ele. E também eu tava namorando o T né que é 

um carinha muito fofo e o T assim, ele era louquíssimo né assim, ele né, assim tem 

problema sério de depressão e tal. Aí quando eu falei pra ele que eu tava vindo embora, 

que eu tinha passado aqui, ele ficou feliz, aí ele me perguntou se eu ia vim pra BH todo 

final de semana, e aí falei pra ele que não, só nas férias. E ele faltou me bater sabe, mas 

que absurdo, como assim, como é que você vai embora assim, me deixa falando sozinho. 

Aí quando eu tava saindo de lá, tava faltando uma semana pra eu vim pra São João, ele 

foi e falou que ia se matar. Aí ele se mataria no dia que minhas aulas começassem e se 

mudasse alguma coisa ele não se mataria, aí falei assim, porra, não dá pra deixar de ir, 

não pela vida dele claro, aí eu fui, sabe entrei em contato com um monte de amigo da 

gente pra cuidar dele, com a professora de filosofia que era psicóloga, pra ta conversando 

com ele aí todo mundo me dava resposta assim, ô R. o T falou assim que cê ta ficando 

louca que ele não falou nada disso. Sabe, então ele tinha falado só por pressão mesmo 

sabe e eu tinha entrado na dele...Aí eu vim pra cá, pruma cidade desconhecida, onde não 

conhecia nada nem ninguém, fui morar numa pensão com uma dona e minha mãe e meu 

pai me mandavam a quantia exata da pensão, então eu não tinha mais um centavo pra 

gastar. Só que a pensão era um saco. Eu detestava ficar lá, porque a dona começava me 

encher, encher muito meu saco, porque eu sempre fui muito independente então eu 

sempre saí na hora que eu queria, com quem eu queria, vestia a roupa que eu queria e a 

dona começou a torrar minha paciência nessas coisas sabe. E também assim, a comida 
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dela era péssima eu ficava uma semana sem comer, sabe, só comendo biscoito que a 

comida dela era muito ruim e eu não tinha mais grana pra pagar ela, e eu não conversava 

com duas meninas que moravam, uma era filha a outra era amiga da filha, eu não 

conversava com essas duas meninas e a minha relação com os meus colegas de classe era 

muito conturbada, assim, porque eu tava numa puta crise assim, de existência mesmo, eu 

sabia quem eu era o que que eu queria e era meio foda ta trabalhando nisso e ser aceita eu 

sempre tive um problema danado em ser aceita.  

FC - Que idade você já tinha?  

P - Ah, dezenove, mas não sei  né se as pessoas iam aceitar ou não. Aí, eu comecei a, a... 

a...a me apegar a certas pessoas né, aí trabalhar com a G. no laboratório era a melhor coisa 

que tinha, porque assim, era como se preenchesse o espaço que tava faltando. E ali eu 

encontrava uma amiga, uma mãe, de trabalhar com vocês, assim de trabalhar o Rio Acima 

com os meninos era, retratava um pouco da minha realidade, então eram as formas que 

eu tinha de trazer BH pra cá. Até que eu comecei a me envolver com o Ai e que foi e não 

foi boa coisa, porque ele era um carinha muito legal, super atencioso, mas ele me deixava 

super insegura porque eu nunca sabia se ele ia ficar comigo ou não ia ficar comigo. E 

também teve o Dn que, assim que tinha um amor platônico por mim, não sei por que e 

não assumia isso. E aquilo ali me deixava tudo muito perdida até que eu fui e assim e até 

no final do período mesmo eu já tava totalmente perdida mesmo. Eu me lembro uma vez 

que o Ai queria levar o relacionamento mais a sério e assim, namorar. Mas eu achava ele 

estranho e ainda achava ele muito velho pra mim, ele já tinha um filho, ele já tinha outra 

vida e eu não queria aquilo pra mim, aí eu terminei com ele mas, eu não terminei, eu não 

cheguei a falar, ele sentiu que eu ia terminar e já apareceu com outra menina e eu falei 

nossa, sou tão descartável assim? Dá pra substituir tão rápido? Aí nisso o Dn começou a 

me encher de “migué”, falar ta vendo, ele não presta, ele não presta, ele não presta, e o 

Dn não entendia que eu era só amiga dele sabe, não ia rolar nada com o Dn, e eu lembro 

uma vez que eu perdi a chave de casa e tinha que dormir na rua, e o Dn queria me levar 

pra dormir na casa dele, e assim, não rola dormir na casa de um cara sozinha com ele. 

Que embora seja um amigo, pô, eu desconfiava de todo mundo. Aí eu fui e não dormi na 

casa do Dn e aí o Dn foi e falou assim que eu tinha dormido sabe, falou com o Ai que eu 

tinha dormido mas que eu não tinha tido relação com ele, porque a gente ia casar virgem 

sabe, e eu achei aquilo tão louco assim, e aquilo já tava me incomodando a forma que 

ele...a forma que o Dn entrava na minha vida, que ele queria manipular sabe, porque ele 
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criticava tudo, meu jeito de andar, de falar, de vestir, tudo assim ele criticava e queria me 

manipular. Aí assim, sentimentalmente a minha vida tava virando uma merda, ah, mas eu 

tava indo bem nas disciplinas né, eu tava curtindo a universidade e tava sentindo uma 

puta falta de casa. Aí foi a época que eu comecei a perdoar meu pai, minha mãe, minha 

irmã, a me perdoar por todas as minha falhas, entender a dimensão de cada um, minha 

irmã apesar de todos os seus defeitos é uma pessoa especial, minha mãe igualmente, meu 

pai também, comecei a separar o meu pai, pai, o M pai e o M marido da minha mãe, a B 

minha irmã, da B filha da minha mãe, comecei a separar a minha mãe como pessoa, como 

profissional, como mãe, e comecei a ver essas relações assim e queria muito voltar pra 

casa porque realmente eu não gostava daqui, queria muito viver longe disso aqui. Só que 

eu não tinha mais, eu sou orgulhosa, como voltar pra casa, falando pra minha mãe que 

não deu certo. Aí nas férias eu fui pra casa, e foi foda porque eu fui no dia do meu 

aniversário aí rolou uma festinha, no meu aniversário, só que eu tenho um primo que ele 

tem paralisia infantil e ele passa mal todo dia sabe. Então ele foi pro hospital, mas pra 

mim aquilo é tão normal que, eu não tenho contato nenhum nem com ele nem com a 

família dele, se ele passa mal todo dia já é cotidiano, e era meu aniversário e eu curto pra 

caramba meu aniversário, a galera foi lá pra casa e tal e eu me arrumei e fiquei brincando 

com as meninas, a gente, e aí eu comecei a dançar, aí depois que as meninas foram embora 

minha mãe me falou que eu tava me comportando como uma vadia, que meu primo tava 

quase morrendo no hospital e eu dançando, que meu pai ia achar um absurdo. Eu falei pra 

minha mãe que absurdo era eu não comemorar o meu aniversário, eu até entendia a 

ausência do meu pai no dia do meu aniversário por ta com meu primo, mas eu não ia 

deixar de comemorar o meu aniversário por causa dele, de maneira alguma. Porque 

ninguém deixa de fazer nada por mim e, de boa, dançar ou não dançar não ia mudar o 

quadro dele mesmo. Então, me divirto, aí eu fiquei meio magoada com minha mãe durante 

uns dez dias assim, e eu tenho um primo que é assim, a coisa mais fofa da minha vida, é 

o irmão que eu não tive, a gente passou a adolescência inteira juntos e a gente ia pra 

gandaia e tudo eu fazia com ele. O V, e eu tinha ajudado ele pra caramba assim comprar 

uma moto sabe, que era o sonho da vida dele. Ele trabalhava pra caramba eu ajudava ele 

a administrar a grana e tal e ele comprou a moto. E assim, eu cheguei e todo lugar que eu 

ia ele, não vou te levar, vou te levar e tal e a minha mãe, um dia ele foi me pegou na missa 

e me levou pra uma festa junina, e minha mãe me xingou todinha sabe, como que você 

anda com esse menino, porque ele não tinha carteira, ele é um irresponsável e você não 

vai mais andar com ele, tal de moto, aí eu falei assim, ah beleza e tal, aí um dia, isso foi 
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num domingo, na quinta feira minha mãe entrou e falou assim, vai lá e chama o V agora 

pra você ir no super mercado pra mim, com ele né de moto, aí eu virei e falei assim, ele 

vai ficar bravo com você porque pra ir pra gandaia não  posso mas pra fazer favor, vai 

agora, ela falou, vai menina eu tô mandando, aí beleza, eu liguei pra ele pra ele descer e 

aí eu virei pra minha mãe e falei assim,  - mãe eu vou tirar o óculos porque se eu cair, se 

eu sofrer algum acidente e tiver de moto eu posso ficar cega né. É melhor eu tirar. Aí tirei 

o óculos e guardei, assim, e eu nunca sinto dor de cabeça e nesse dia acordei com dor de 

cabeça. Minha irmã falou assim, R. eu vou pra você, não B eu acho melhor eu ir né, pode 

deixar que eu vou. Aí eu fui e desci o morro, com ele, peguei a moto e fui com ele. E 

quando a gente chegou em baixo, lá na rua eu falei, V não corre não que a gente vai cair, 

ele disse, pode confiar em mim que a gente não cai não. Aí ele pegou a BR e foi metendo 

o pau na BR, e tinha uma carreta longe, tava muito longe a carreta, e eu pensando será 

que horas que ele vai desviar da carreta? Né, porque tava aproximando e tal e parece que 

ele tinha dormido, saído do corpo dele, aí então, até no momento que a gente chegou 

muito próximo da carreta que ele foi acordar e tentar desviar, só que ele não viu que tinha 

um carro em alta velocidade vindo, aí na hora que eu olhei e vi o carro falei, pronto caí. 

E aí eu apaguei. Aí eu me lembro que isso era na hora do almoço, e minha mãe tinha feito 

dobradinha pra mim porque eu tinha pedido ela né, porque eu tinha um tempão que eu 

não comia, aí meu pai apareceu lá, aí eu tava toda ensanguentada, aquele monte de gente 

assim, mas eu tava achando que tava tudo muito normal, que eu tinha quebrado o braço e 

a perna então eu ia pro pronto socorro, engessava e voltava de tarde pra casa e nem 

precisava contar isso pra minha mãe. Aí meu pai com uma cara assim de nossa, como que 

ela ta! Eu falei assim, nossa pai, tal, eu não sabia da gravidade do acidente. Tava com 

vinte anos, mas foi um tempo que eu fiquei, entre vinte e vinte e um...(silêncio). 

FC - E aí?  

P - A gente foi, meu primo ficou onze dias internado, eu fiquei doze dias, nós dois fizemos 

duas operações, e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa que eu fui dá conta que eu 

tinha que andar de cadeira de rodas. Que eu não podia dormir, porque eu fiquei um mês 

sem dormir, que eu tinha que pedir pra todo mundo pra fazer xixi, pra tomar banho, pra 

pentear cabelo, tudo era o outro, eu não fazia nada por mim. Mas mesmo assim eu tava 

feliz que eu tava em casa. Aí de repente aparece o Dn de “pára-quedas” (gíria que quer 

dizer “sem ser convidado”) lá na minha casa. Ele ficava comigo de sete horas da manhã 

até a meia noite todo dia, e aquilo enchia o saco sabe, Marta porque infelizmente eu adoro 
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outras pessoas, mas as pessoas têm que ir embora também porque eu tenho que sentir 

falta, sentir saudades. E ele começou, e assim eu tenho amigos assim, que nossa eu tenho 

muita intimidade, eu tenho amigos que eu ficava, sabe, beijava a boca deles e tal, esses 

meninos iam lá e o Dn assim, fechava a cara, tratava a galera mal, sabe. Ele ficou lá em 

casa, eu moro do lado praticamente da casa do meu primo, ficou lá uma semana e não foi 

na casa do meu primo, vê o menino e falava mal da comida da minha mãe, da casa da 

minha mãe, que minha mãe tinha muito prato, que minha mãe tinha muito copo, que tinha 

muito isso, que tinha muito aquilo, e aquilo incomodava porque eu dividia o quarto com 

a minha irmã e aí minha irmã não podia entrar porque o Dn tava, e aquilo ali já começou 

né ficar meio foda. E o Dn um dia decidiu me falar que tava prolongando a estadia dele, 

que ele ia ficar lá por mais uma semana. Eu falei, não. (risadas) Não fica não, é melhor 

você ir embora daí...não dá, aí cê tem que ser sincera quando a pessoa não se manca...cê 

tem que ser. Aí eu falei pra ele que tava incomodando que eu adorei a visita mas já tava 

passando do limite. Aí ele veio perguntar se eu achava que ele gostava de mim. Falei que 

achava que sim. Aí ele falou que não, que não, que gostava era da Ad que eu era isso que 

eu era aquilo, aí inventou um monte de coisa sabe, falou mal pra caramba de um monte 

de gente que eu gostava pra “se achar” (gíria que significa sentir-se melhor que os outros). 

Aí eu falei então, Dn aqui acaba. Sabe, então você não vale a pena mais pra mim, aí o Dn 

não saiu da minha vida, ficava ligando sempre, mandava o H ligar, entendeu, e eu não 

tinha novidade nenhuma pra contar, continuava quebrada do mesmo jeito. Aí isso foi 

passando...quatro meses. E nesses quatro meses assim, reapareceu um monte de gente do 

meu passado, meus ex-namorados, todos foram me visitar, meus amigos que eu não via 

muito tempo, e eu era assim, toda paparicada pelos meus amigos, que a minha família já 

não me aguentava mais. Porque enche o saco né. E aí assim, só que aí, esse processo eu 

já começando a pegar minha coisas, a tomar meu banho sozinha, me descobrindo assim. 

É, pra ter uma vida independente, assim. Meu pai fez uma cadeirinha que eu pudesse 

andar numa boa dentro de casa, aí eu ia tomar sol, voltava, ia fazer as coisas na hora que 

eu queria. Aí, e tinha minha tia que era mãe do V que caiu comigo, que era um anjo na 

minha vida e que ela ajudou pra caramba. Ela todo dia ia me visitar, penteava meu cabelo 

porque minha irmã não queria pentear, e ela cuidava mesmo de mim, benzia água com 

Pde Marcelo pra mim, uma porrada de coisa, e ela faleceu. Depois de quatro meses de 

acidente ela faleceu. Eu ainda tava na cadeira de rodas e o V. E não, o V já tava de muleta, 

já andava de muleta. E foi uma perda assim, desesperadora pra todo mundo né. Como a 

tia não ta mais aqui! Eu me lembro que depois disso eu já tinha tirado os parafusos estava 
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com gesso e o médico tinha me falado no dia que eu fiz a cirurgia pra tirar os parafusos 

que daí um mês eu voltava a andar. E daí uma semana já faria um mês e eu fui pro hospital 

pra voltar a andar e numa boa, eu pensei que ia tirar o gesso e sair andando, o médico fala 

pra mim que deu tudo errado, que ele ia quebrar a minha perna de novo, que a gente ia 

ter que voltar do zero. Aquilo ali, a única possibilidade minha era colocar platina, mas 

que pelo meu quadro clínico poderia dar uma rejeição. Porque o meu sangue tinha um 

monte de coisa lá que se desse a rejeição eu só voltaria andar de muletas. Não é bom ouvir 

isso. E aquilo ali eu fiquei muito, nossa pra baixo mesmo, aí assim eu fiquei uma semana 

traumatizada que aí já tava com o saco cheio do pai, da mãe, da minha irmã, da minha 

casa, da minha cama, eu já não aguentava mais ver o teto do meu quarto. Eu queria andar, 

eu queria ir em algum lugar. Aí foi, eu fiz a cirurgia, fiquei internada, só que quando eu 

fiquei internada pela primeira vez todo mundo que tinha um pé quebrado ou um braço 

quebrado, todo mundo andava, da segunda vez eu fiquei dezesseis dias internada e só 

tinha gente com fratura na bacia que realmente não ia mais voltar...aquilo ali eu me senti 

uma pessoa privilegiada, que todo mundo no hospital tinha um carinho muito grande por 

mim, eles levavam comida pra mim sabe, e aí assim, aí começou manifestações de todo 

mundo né, dando uma força pra eu andar, aí eu comecei, aí eu fiquei feliz,  porque embora 

eu tava com, eu já saí da cadeira de rodas, já comecei andar com muletas.  

FC - E depois? 

P - É, também já comecei a fazer fisioterapia, a movimentar meu braço, comecei os 

primeiros movimentos na minha perna, aí foi passando e foi muito rápido, o médico falou 

que com vinte dias eu andava, a muleta tava lá com vinte dias eu ia andar de muleta, mas 

aí eu comecei a andar de ônibus de novo e tudo pra mim era lindo, andar de ônibus pra 

mim não tinha coisa melhor, porque eu só tinha que andar de carro? Mas assim, eu ia pro 

ônibus sozinha, eu já ia no centro sozinha, minha mãe já deixava, e eu comecei a me 

ganhar de novo. Só que eu não queria voltar pra São João, de jeito nenhum, voltar pra 

aquele lugar lá, não. Aí só que eu sarei, e assim, aí já tinha voltado o período né, porque 

tinha entrado em greve, aí os meninos da minha turma já tinham feito o segundo período, 

já tava nas férias e eu tinha que voltar. Aí um dia eu vim aqui, voltei pra fazer minha 

inscrição periódica rever assim, saber onde eu ia morar com que quem eu ia ficar. Aí todo 

mundo me recebeu bem, e eu conheci o An, conheci o An não, porque eu já conhecia ele, 

aí eu falei assim, eu acho que vou namorar com esse menino, tal, aí ele foi, conversou um 

pouquinho comigo e eu fui embora, beleza. Foi legal despedir de todo mundo, e sabia que 
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agora tava saindo definitivamente de casa, mesmo. Que eu tinha essa convicção, que aqui 

era péssimo, mas aqui tinha se tornado meu lugar. Aí eu vim pra cá fiquei numa boa 

assim, a principio eu me senti muito deslocada, é que fui né, um ano longe do pessoal, e 

comecei a namorar o An. Assim, de bobeira sabe, foi um dia a gente ficou e começou a 

namorar e eu não acreditava que eu namorava um menino tão doce quanto o An. Aí eu 

falei nossa (risadas de contentamento), ele é muito estranho, ele é diferente de todos os 

caras que eu já fiquei. Ele pergunta se pode, se não pode, se eu tava bem, assim, se eu 

tava bem que eu tinha feito cirurgia né, me dava a maior atenção. E era difícil pra mim 

também, eu mancava muito nessa época, um cara que tava com um monte de menina na 

cola dele ficar uma que tem uma deficiência física. Então aquilo pra mim era muito 

importante sabe, e era lindo também que eu tinha alguém pra conversar no final de 

semana, no final de semana a gente ficava sozinho, nossa eu tenho alguém pra conversar... 

eu comecei a me apegar pra caramba ao An e tinha o PET também, que tinha saído a bolsa 

do PET, e a minha vida mudou definitivamente. Adorava, adoro né, eu tô no PET até hoje 

adoro trabalhar no PET e amo o An assim de todo o meu coração. Só que a minha relação 

com o An era completamente conturbada porque eu não namorava sozinha com o An, 

nem ele namorava sozinho comigo, que todos os amigos se intrometiam sabe. Ah, ela faz 

isso, ela faz isso, ela faz aquilo. Ele é assim, ele é assado, como cê namora fulano de tal, 

que é assim e, aquilo começava a incomodar. Ah, eles davam notícia de tudo, e todo 

mundo sabia do meu relacionamento, ele era extremamente aberto. Aí, até que hum, e 

assim, hum, o An foi pra minha casa conhecer os meus pais e assim, o meu pai teve uma 

reação muito estranha. Porque meu pai nunca se importou com meus namorados não. 

Sempre achou normal, mas quando ele acordou e eu fui e apresentei, pai esse é o An, meu 

namorado, ele olhou assim pro An, menina ele ficou tão tristinho assim...ele fez uma cara 

de triste e ficou uns três dias sem falar comigo nem com o An, ele só cumprimentava, 

nem comigo ele conversava. Ele só veio conversar comigo no dia que o An foi embora. 

E a minha mãe achou o An uma gracinha como pessoa, por ser meu namorado eu não sei 

não. Mas todos os meus amigos que sempre detestavam meus namorados amaram o An 

né.. e minha irmã ficava assim, ele é perfeito boba, ele é muito lindo. Aí foi beleza, a 

gente começou, a gente já tava com um relacionamento mais forte, aí eu tive relação 

sexual com ele, perdi minha virgindade com ele e aí, pra mim aquilo ali era de boa né. Eu 

ia casar com o An viver feliz pra sempre. Eu tava com vinte e um anos. Até que eu fui 

embora pra BH nas férias, nas férias de natal, e já fui meio assim grilada com meu 

relacionamento, chegando em BH ele assim, não me ligava eu não ligava pro An até que 
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descobri que tava terminando né. Que era aniversário dele e minha mãe não queria que 

eu viesse ver ele, no dia primeiro de janeiro, e assim, ai meu pai e minha mãe, começaram 

a brigar e eles começaram a falar que todas as coisas ruins da vida deles a causa era eu. 

Eu era motivo de tudo. E eles começaram a fazer o reveilon com a minha mãe acabando 

comigo, me detonando, tanto minha mãe quanto meu pai, aí eu fiquei desesperada assim, 

que eu queria vim embora mesmo sabe, não era por causa do An, não, eu não queria ficar 

mais com a minha mãe. Aí chegou, aí eu fui liguei pro An, e tal, e minha mãe foi me 

deixou vim embora, beleza, aí o An sumiu de novo. Aí quando eu cheguei aqui, o An não 

foi me ver sabe. Aí na segunda feira que ele apareceu, eu dei presente ele, a gente ficou, 

aí assim, na quarta feira ele simplesmente falou que não ia dar mais. Aí que não ia dar 

mais porque eu era muito ciumenta, porque eu não gostava dos amigos dele, porque eu 

tinha brigado com a mãe dele, porque, eram cinco coisas, o resto eu já esqueci. E eu 

achava aquilo tão absurdo porque já tinha acontecido há tanto tempo sabe. Falei nossa! 

Mas assim, o pior não foi o An ter terminado comigo, o pior foi uma das três pessoas, as 

três pessoas, uma delas, as três pessoas que eu mais amava naquele momento tava falando 

que eu não prestava, que eu não ia servir. Era meu pai, minha mãe e o An, as três me 

achavam péssima naquele momento, e eu comecei a achar também comecei a acreditar 

naquilo. E comecei falando como é que eu vou viver aqui sem o An né. E eu chorei e 

chorei e chorei e chorei, chorei porque eu lembrava de tudo assim, e foi passando toda a 

história de minha vida assim, de todas as perdas assim aí eu fui pro fundo do posso 

mesmo. Só que o An do outro lado também tava meio que perdido na vida dele, porque 

ele fez um monte de coisas, um monte de errados na vida dele. Aí eu falei assim, agora é 

aprender a viver sem o An. Aí só que como né, o dia inteiro o An estava aqui na minha 

cabeça né, só que assim, aí eu comecei a ficar com outros caras o Ai queria ficar comigo 

de novo, mas nada a ver, e assim, aí eu fui comecei a sair, fazer coisas como fazia antes, 

mas aquilo realmente não me interessava, não tô mais em idade de ta indo pro barzinho, 

assim sabe, essas coisas, eu acho assim que parece feira, cê vai se arruma toda e fica lá 

na festa esperando o menino te escolher, eu não nasci pra ser escolhida não. (risadas) Eu 

nasci pra escolher e tudo bem. Pra mim eu já tinha desistido de ficar com o An de novo 

porque a gente já tava tendo várias brigas mesmo separado, a gente tava brigando pra 

caramba, até que numa eu agredi ele fisicamente aí ele parou de conversar comigo. A 

minha irmã veio ficar comigo, porque eu já tava enlouquecendo, eu pensei em me suicidar 

duas vezes assim, uma vez eu saí de casa correndo senão eu tinha realmente me matado. 

E beleza, aí eu fui assim, eu tava precisando de férias assim, precisando sair disso aqui 
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urgentemente, tava ficando muito apertado, mas o que me salvava era o trabalho assim, 

legal trabalhar ta convivendo com outras pessoas, aí eu briguei com a Mi também, porque 

a Mi assim, era uma pessoa que conseguia me deixar pra baixo pra caramba. Ela me 

enchia o saco mesmo, porque o An falou que eu era responsável pela doença dele, aí um 

dia eu tava contando isso pra ele, ela aproveitando então, eu quero te dizer que só tô 

tomando remédio controlado por sua causa. E aquilo me irritava muito Marta, porque eu 

não sou causa da vida ruim de ninguém. Ninguém é causa dos meus problemas porque 

que eu vou ser causa dos problemas dos outros. Aí eu comecei a conversar com uma 

amiga minha que era psicóloga e ela me ajudou a ver tudo isso, sabe, que o problema não 

tava comigo, podia também não ta com a outra pessoa, mas tava na circunstância, mas 

comigo não tava. Aí, eu fui, cortei minhas relações com a Mi, cortei minhas relações com 

o An que realmente eu não queria ver ele assim, queria sair, mandei ele sair de perto de 

mim, aí eu fui embora pra casa e tal, mas eu nunca deixei de amar ele. Aí eu fui embora 

e tal, e todos os meus amigos falaram que era pra eu ser feliz  né, com o An ou sem o An, 

era pra continuar vivendo, aí eu fui e descobri que nó (nossa), aí quando eu fui pra BH eu 

vi todo o problema do lado de fora assim, aí beleza eu vi que dá pra jogar a vida sem ele 

mas também dá pra por ele né, aí eu vou tentar só mais uma vezinha, assim e se rolar... 

rolou. Que ele já tinha começado a conversar comigo de novo, ele ficou as férias com 

meu peixe, cuidando do meu peixe, então eu falei assim, talvez da pra tentar né, levar. Aí 

quando eu voltei pra cá, aí assim eu comecei a desenvolver outros trabalhos no PET que 

era projeto de extensão, mesmo assim né, que a coisa que eu mais gosto é trabalhar com 

as pessoas de fora daqui da universidade, porque eu realmente acho universitário um 

bicho muito burro, sabe porque eles se sentem né, acham que sabem tudo e pra mim eles 

não sabem merda nenhuma, livro não te ensina nada, a única coisa que te ensina é a vida, 

principalmente na filosofia, e aquilo ali eu adorava assim, comecei a encarar o PET assim 

como pô, uma coisa que move minha vida mesmo. E comecei a cantar o An de novo, 

assim, porque ele dava idéia né, aí a gente voltou a namorar e tal, a gente fazia isso meio 

que escondido assim, porque conversando a gente percebeu que a gente só terminou por 

causa dos outros, porque o que os outros falavam, que é muito difícil lidar com o sucesso 

alheio né, as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Aí, eu comecei, aí a G saiu do 

PET e aí eu e a Re começamos a cuidar mais do PET, só que isso tava atrapalhando assim, 

porque não era objetivo do grupo né. Aí, deu uns problemas lá assim, que resolvidos não 

foram não, mas deixados de lado, e eu tô no PET assim, que eu adoro, é a coisa mais 

importante do curso, pra mim, e é mais fundamental que o próprio curso, porque ali eu 
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pesquiso que eu quero, eu trabalho com que eu gosto, e eu aprendo uma porrada de coisas 

muito legais, e aprendo coisas que realmente me retratam assim, porque tudo o que eu 

aprendo a fazer ta falando um pouquinho de mim assim, da minha essência e isso pra mim 

é maravilhoso. Aí, eu tô namorando o An que eu amo o An, lógico que eu já sei que não 

vou casar com ele, assim, toda aquela coisa linda ficou assim pra trás. Hoje eu não 

acredito mais nisso. Mesmo porque a gente vai embora, a gente é diferente pra caramba, 

quer dizer, eu vou embora ele vai ficar aqui, ele vai fazer letras depois, eu não quero ficar 

em São João porque o mundo é muito grande, quero conquistar o mundo ainda, ah, a 

minha mãe não sabe, a gente namora escondido dos pais, pelo menos né, mas a gente não 

fica aqui na universidade a gente só namora em casa, e é isso...(silêncio) 

FC - É isso?  

P – É, assim, fora todo mundo já viu porque a gente sai na rua juntos, mas a gente não 

comenta com ninguém, ninguém entra e eu tô muito feliz. (risadas) 

 

OBS. Após o término desta consulta a partilhante entregou a FC um caderno que a mesma 

escreveu durante os anos de 1998 até 2002, pediu a FC que o lesse para poderem, se 

possível, conversar no próximo encontro. Também relatou para a FC que havia ido ao 

médico e o mesmo lhe explicou que sua “depressão” não é causada por problemas físicos 

e sim existenciais, aconselhando-a, então a buscar uma terapia.  

 

Planejamento clínico: Dar continuidade a colheita categorial e ler (em casa) o caderno 

que me foi entregue pela partilhante.  
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TERCEIRO ENCONTRO  

 

FC – Vamos dar continuidade R? 

P – Você gostou Marta do caderno? Mas quer ver, algumas fotos que tem aqui, bom, 

minha mãe, meu pai e minha irmã. (folheando o caderno). Essa é a Pit, (mostra a foto de 

cachorros) que eu tive que dar, ele e o (inaudível) que é filho dela. É eu tive que dar eles 

quando eu vim pra cá porque ninguém queria cuidar deles não. (continua a folhear o 

caderno e pára em uma foto) Essa aqui foi no meu aniversário de quinze anos. E nessa 

outra aqui é a minha madrinha C. Esse é o He-man, o meu melhor cachorro. Ele 

morreu...(mostra outra foto) é minha casa, tudo aqui é minha casa. É lá no bairro Nazaré. 

(mostra outra foto) Isso aqui é em Mariana (cidade do interior de Minas), foi meu grupo 

de crisma. Aí tem uma galera que eu amo de paixão. Esse aqui foi quando eu tava 

formando oitava série (mostrando outra foto). Essa é a R e esse é meu amigo C. Hoje com 

ela eu não tenho contato não, mas com o C eu ainda converso. Esse é o C de novo (em 

outra foto). Esse é o L meu grande amigo também, esse é um professor meu, do cursinho, 

quando eu tava fazendo cursinho pra entrar no CEFET, que eu não consegui entrar, eu 

não consegui não, eu não quis entrar. Esse aqui é o Mol. É o homem mais lindo que eu já 

conheci na vida, ele é um padre. É maravilhoso. GM agora ele ta lá no Rio. Esse é o F 

meu primo, xodó da minha mãe. Ah, eu esqueci de te mostrar, fortíssimo. Esse aqui é...é 

o Al (mostra uma foto muito pequena colada no canto do caderno). Esta aqui (outra foto) 

é a serra do Pequi. Não sei qual é o nome da cidade não. (silêncio). Foi em noventa e oito, 

eu tinha dezessete. E 2002 quando acabei tinha vinte e um. (continua folheando o 

caderno). 

FC - Que mais? 

P - Ah, eu comecei o caderno, não tinha nada pra fazer de interessante e eu queria fazer 

um caderno de poesia, de novo, porque eu tinha outro né. Aí tinha acabado e eu falei vou 

fazer mais um caderno de poesia. Aí, mas eu falei assim, mas eu vou começar o caderno 

de poesia falando um pouquinho de mim, tanto é que essas páginas aqui são minhas, 

coisas assim, que eu gosto, pra saber como que eu vou ta quando eu terminar o caderno 

né. Aí assim, são músicas que me marcaram, poesias assim, e eu ficava bastante tempo, 

quando eu tava muito mal eu ficava bastante tempo sem escrever no meu caderno, aí 
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chegou uma etapa da minha vida que todo mundo já sabia que quando eu tava feliz eu 

tava escrevendo no meu caderno. E quando eu tava muito mal, eu nem tocava nele. Mas 

assim, e eu mudei muito, foi uma mudança assim, muito grande, de como que eu era de 

quando eu comecei de quando eu terminei. E ele foi assim, na metade de transformação 

assim, que hoje eu já posso, ta, eu já mudei de novo, assim, já cresci, já amadureci, já 

vejo o mundo de outras formas. E não tenho mais vontade de fazer outro caderno. Pelo 

menos eu não me imagino fazendo outro caderno. Sei lá, esse acabou marcando uma fase 

legal. Nele, todo aniversário da morte do Du eu colocava, pra lembrar né, porque ele foi 

realmente importante, pra não passar batido (silêncio insistente).  

FC- E depois?  

P – Que tem nesse caderno? A roupa que eu mais gostava, que era essa blusa aqui, que 

eu desenhei ela quando já tava rasgando. A minha mãe fazia jurar que eu ia jogar fora 

(risadas). Ah tem as poesias que eu mais gosto, por exemplo, uma que fala do amor e da 

loucura, tem muita coisa dos meus amigos assim, que eles me davam assim, alguns 

escreviam pra mim e eu achava legal, têm os livros, os livros mais lidos que eu já li. Essa 

aqui é a data de morte do Al (apontando o lugar no caderno) e do Renato Russo. A do Al 

é em 98, 97 em 98 eu escrevi isso aí. Um ano depois. Quem desenhou isso pra mim foi 

um amigo, o C o S. É super legal esse aqui também (mostra outro desenho). Mas aí a 

gente formou e perdemos o contato. Isso aqui é legal (mostra um outro desenho). Eu 

gostava, mas ele era assim, mais próximo da minha irmã sabe, mais eu gostava muito 

dele. Ele era muito louquíssimo assim, mas eu gostava. Aqui o cartão da minha mãe, 

(mostra um cartão colado no caderno). É, eu fiquei tão feliz...com esse cartão. Ela mandou 

fazer especial para mim. Foi mesmo, pro meu aniversário de dezoito anos. Aí eu ganhei 

uma cesta né, com um monte de comida que eu gostava e o cartão. E um monte de comida 

que eu sou apaixonada aí ela fez o cartão. A minha mãe é sempre assim, ela sempre dá 

muitos presentes legais. Ela curti muito dar presentes. Ela ta sempre ausente, mas ela dá 

presente. Deixa ver, igual esse dia aqui, eu vi ela só a noite. De manhã ela só ligou assim, 

pra saber se eu tinha gostado. Meu pai é assim, sempre esquecido né, o legal é que nesse 

meu aniversário minha mãe comprou um presente pro meu pai me dá. (risadas) ele sempre 

esquece assim...(rindo). Não se liga nessas coisas. Ele fala que é comércio né, mas não 

esqueça do dele que ele fica triste. Eu acho assim, eu falo, tem muitas coisas retratando a 

morte né. E a morte não no sentido assim de físico, mas morte assim no sentido de 

abandono, de deixar de ser, pelo menos pra mim. Porque eu não sei lidar com isso. Eu 
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detesto saber que as pessoas tão indo embora, isso pra mim é péssimo, saber que alguém 

ta deixando de fazer parte da minha vida. Então assim, pelo menos as que eu mais gosto, 

as poesias, são as que falam mesmo de morte. Porque é o que eu acho que mais me 

incomoda mesmo. Porque acho que você morrer fisicamente tudo bem, cê morreu, aí não 

era uma coisa sua, mas cê ir embora por vontade própria assim, me fere muito sabe. E 

assim, mesmo quando as pessoas vão rápido e voltam isso me deixa assim extremamente 

abalada, Por exemplo, no dia que minha irmã saiu de casa, agora eu fiquei mal, assim, 

primeiro que eu nem moro mais com ela sabe... 

FC - E aí? 

P - Graças a Deus ela saiu de casa, arrumou um trampo (na gíria local quer dizer trabalho). 

Ela trabalha com criança, aí ela tem que dormir com as crianças sabe, ela cuida de 

dezesseis garotos. É mãe social. É excelente, mágico, porque ali ela vai se ganhar mesmo. 

A vida dela vai mudar totalmente. Ela vai ter que morar lá. Sair de casa mesmo. E agora 

minha mãe vai ter que respeitar ela, não ficar só falando que gosta de mim e não gosta 

dela. Mas foi triste porque no dia que eu liguei pra minha mãe, minha mãe tava chorando, 

porque ela tava se sentindo sozinha porque todas nós fomos embora. Aí eu falei que agora 

era ela e meu pai, que agora ela tinha que aprender a conviver com ele. Almoçar com ele 

né, não tinha mais como fugir dele né, Agora era um pelo outro. Então eu acho que vai 

fazer muito bem, pra todo mundo, mas mesmo assim deu uma sensação de nossa, quando 

eu for pra minha casa agora minha irmã não vai ta lá não. Mas eu fiquei muito feliz por 

ela. E espero assim que a partir daí ela possa crescer sabe, recuperar todo tempo que ela 

perdeu na vida, querendo mostrar pra todo mundo que ela era uma boa pessoa. E agora 

ela não precisa mostrar nada pra ninguém, só pra ela mesma. Então fiquei muito feliz 

mesmo. Nessa parte aqui tem varias coisas sobre horóscopo (mostra outra parte do 

caderno). Adoro. (risadas) Eu amo astrologia. Assim, acredito mesmo sabe. Não por 

exemplo aquilo que vai acontecer no seu dia porque isso ninguém pode prever, mas 

personalidade assim...eu estudo isso, faço só por fazer não levo a sério não. Nada pra 

ganhar dinheiro mais eu gosto muito de astrologia. O An também estudava, só que ele 

acha a maior palhaçada sabe. Aí fica me enchendo o saco. Ele fala que não funciona, mas 

funciona sim, sabe Marta. Ah, funciona pra pessoa na minha idade funciona. (risadas, 

depois silêncio). Ah, eu acho legal, é milenar né, a ciência, a ciência ela também é falha 

então... tudo pode ser... (mostra outro desenho) esse fui eu que fiz, eu adoro desenhar. Eu 

gosto mais desse (mostra outro desenho). E tudo infantil né? (risadas). É, eu acho que eu 
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tô muito ligada a minha infância porque tudo meu é infantil. Esse ano. Eu tava vendo 

meus presentes de aniversário, ninguém me deu um presente de gente grande. Tudo tinha 

bonequinha, coisa pra criança mesmo sabe. Todo mundo me deu assim. Aí o An me deu 

um CD do balão mágico assim, eu pensei, meu Deus do céu, parece aniversário de 

criança... 

FC - Que mais?  

P – Pretendo dar esse caderno de presente de quinze anos para a Raio de Sol. É, 

econômico né? É lógico que isso é meio maluquice porque ela não existe. Eu nem sei se 

ela vai nascer. Mas eu quero dar isso pra ela. Quando ela tiver com quinze anos. Pra ela 

saber, pelo menos pra ela interpretar alguma coisa. Eu acho que antes disso não é uma 

idade legal pra lê o que ta aí, sabe. Senão ela vai se perder. Mas depois que eu terminei, 

porque o meu primeiro eu dei pro Al, aí eu falei, agora vou dar pra Raio, assim. E eu 

guardei pra ela. Eu já te contei da Raio? A Raio vai ser minha filha, ela já é. Mas não 

achei o pai dela ainda. (risos) Ela vai chamar Raio de Sol Luene. Luene, porque tem o sol 

e a lua que eu acho muito lindo. E eu quero muito ter minha filha e eu não me vejo tendo 

um menino sabe. Desde que eu tinha treze anos eu pensava em ter ela. E eu acho que o 

significado de ter a Raio é pra ser a mãe que a minha mãe não foi pra mim. E meus amigos 

até se preocupam muito se eu vou dar comida pra ela porque eu sempre falo que, eu acho 

que existem coisas mais importantes que as coisas materiais que você vai conseguir. Que 

por exemplo, em vez de você dar uma Caloi (marca de bicicleta) no natal, pô então cê 

passa o natal brincando com ela, entendeu, de nada assim, só conversando mesmo dando 

atenção. Porque é isso que faltou a minha vida inteira né. Pessoas pra conversar pra prestar 

atenção em mim. Eu sempre tive uma porrada de brinquedos assim, aquilo não tem 

sentido pra mim, eu guardo todos eles sabe, que a gente não podia brincar, que ia estragar, 

eu tenho todos os meus brinquedos guardados até hoje como se fosse assim, uma infância 

morta mesmo, que não tem significado. Então, acho que é um desses motivos que eu 

quero tanto tê-la sabe. E não queria tê-la muito tarde, no máximo com vinte e quatro anos, 

senão eu sei que eu vou começar a pirar com outras coisas, já tô começando sabe, achar 

que eu tenho eu fazer um mestrado, um doutorado. Tenho que comprar uma casa, comprar 

um carro, eu acho isso importante, mas acho importante me realizar como mulher como 

ser-humano também que isso não é tudo, eu não quero, por exemplo, chato falar, seria o 

exemplo da G, que aos quarenta e três anos foi adotar uma filha...eu acho bonito mas, 

podia ter feito tudo o que ela fez, com ela sabe. Ia tornar as coisas mais difíceis mais não 
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ia interferir em nada. E eu nem me importo se eu casar com o pai dela ou não, assim, 

desde que ele seja um cara legal. Principalmente pra ela. Aí a Raio é assim. De qualquer 

jeito, pode ser até verde limão com bolinhas cor de rosa que ta ótimo. Realmente eu nunca 

pensei como ela seria. Eu quero que ela seja uma boa pessoa, que ela seja doce. E quero 

brincar muito com ela, contar história, fazer essas coisas, quero que ela seja feliz acima 

de tudo. E a única coisa que, eu vou assim, fazer o máximo pra ela conseguir ser, é uma 

pessoa determinada. Que, mesmo que ela faça escolhas erradas na vida, mas que ela 

escolha. Desde que ninguém imponha nada pra ela, assim. Porque eu acho que todas as 

pessoas que eu amo deixam a desejar nisto. Elas não escolhem nada. Eu acho que é muito 

importante você escolher. Se cê escolhe uma coisa você não culpa ninguém por aquilo. 

Você sabe que aquilo ali é única e exclusivamente responsabilidade sua. E aí eu acho que 

você já se ganhou com isso (silêncio, e folheando o caderno). Esses recortes é só pra não 

ficar em branco, não tem nada de significativo não. (mostra outra foto) Esse é meu primo 

e esse é o tiquinho irmão do F. O Ci é uma figura maravilhosa sabe. Ele é a pessoa mais 

sensata que eu já conheci na vida. Ele é irmão do V que caiu comigo de moto. O V não 

tem aqui. Ele não é de tirar fotos. E essas partes aqui eu deixei assim, pra quando eu for 

conhecendo as pessoas eu vou colocando aos poucos.  Aí, (mostrando para a FC) aqui 

todos os itens que eu coloquei antes, eu coloquei de volta, com algumas modificações. 

Tive modificações. E agora decidi não fazer outro caderno, decidi que vou fazer outras 

coisas, caderno não, esse foi o último. Mas sempre, pra onde eu vou, eu levo ele sabe. Eu 

sempre ponho na mala, assim. Pra ter a certeza de ter ele sempre comigo (silêncio e 

abraçando o caderno). 

FC – E que mais? 

P - Ah, não sei Marta. Acho que eu tô numa fase tranquila assim, não tô pensando muito 

em mim, minhas fases tranquilas são aquelas que eu não penso em mim. Eu penso em um 

monte de coisas que eu tenho pra fazer, eu penso nas pessoas, então, só refletindo muito 

sobre a minha vida assim, mudanças, me assusta um pouco ta com o An, principalmente 

agora que minha mãe ta chegando, eu não vou contar pra ela, isso me incomoda, ah, tem 

outra coisa que me incomodou, a mãe do An descobriu sabe que a gente voltou. A mãe 

do An, aí no mínimo deve ter falado um monte de coisa na cabeça dele né, eu sei que 

minha mãe vai falar na minha, mas ela é uma pessoa que não me passa segurança 

nenhuma sabe. Eu acho ela uma pessoa muito estranha. Principalmente em relação ao An, 

sabe. Ela acha que o An é dela, só dela e de mais ninguém. E não porque ele seja meu 
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namorado, e isso me incomoda mesmo porque ninguém é de ninguém não. E ela não 

deixa ele fazer nada na vida. Não precisa escolher sabe. É o tipo da pessoa assim, O An 

tem dor de cabeça, então meu filho cê não precisa ir a aula hoje não, porque você ta com 

dor de cabeça. Ah, o mundo não é assim não, se cê ta com dor de cabeça cê toma um 

remédio é vai fazer sua obrigação porque (risadas), não é? Porque não pode parar o mundo 

assim. E ela foi uma das pessoas que falaram que ele adoeceu por minha causa sabe. 

Agora quando ela ficou sabendo ela falou a mesma coisa. Ele não adoeceu, eu conheci 

ele doente já. Ele tem problemas, eu acho que sinusite. Ninguém sabe o que que é não, 

sei que ele tem muita dor de cabeça. Quando ele tava comigo ele tinha muitos desmaios. 

Aí todo mundo, tinha dia que eu ficava puta sabe, que era só brigar com ele que ele 

desmaiava sabe. Aí me dava mais raiva ainda porque eu ainda não tinha terminado de 

brigar. Não podia falar, os amigos dele falavam que a culpa era minha, que nossa, como 

eu maltratava o garoto. E era mentira mesmo sabe, porque o An é uma pessoa 

maravilhosa, mas ele é uma pessoa que não tem um pingo de vontade pra lutar por nada. 

Tudo ta ótimo, ta bom pra ele sabe. E, assim, pô ele já ta com vinte e dois anos, vamos 

começar, ele faz um curso que ele não gosta, sabe, então sai do curso. Vai fazer um curso 

que gosta, ta fazendo o quê aqui sabe. E fica atrapalhando a filosofia ainda, fica falando 

mal dela. E, assim, aí um dia quando eu conheci a mãe dele foi que eu fui levar ele em 

casa né, porque ele tinha feito uma apresentação no conservatório aí ele foi me levar em 

casa, aí ele começou a passar mal. Levei ele no médico, nunca tinha levado ninguém no 

hospital, assim, passando mal, aí o medico falou assim que ele tava com um problema no 

cérebro, que o cérebro dele tava deteriorando sabe, que ele podia morrer a qualquer 

momento sabe. Falei nossa! E eu tinha dois meses e meio de relacionamento e falei, “puta 

que paril”, onde é que eu fui “amarrar minha égua” né. Aí fui levar ele lá em casa, e a Mi 

foi comigo, na casa dele, e a Mi foi comigo e era o último ônibus que a gente pegou pra 

ir. Não tinha mais ônibus pra voltar e ainda começou chover né, e ele não ia contar isso 

pra mãe dele, falei assim, mas eu vou com você porque se você não contar pra sua mãe 

eu mesma conto pra sua mãe, pra ela mandar você ir pro hospital, pra fazer alguma coisa 

que cê ta morrendo né, (muitas risadas), (inaudível) aí a mãe dele já tava dormindo, aí eu 

fui lá e falei, porque eu vim trazer o An, aí ele, a mãe perguntou quem eu era, falei que 

eu era uma amiga dele, mas nem falei meu nome não sabe. Aí eu fui e falei assim pra ela 

que ele tava passando mal que o médico falou que ele tava com um problema muito sério 

pra ela procurar um neurologista né. Ela falou, ele não ta doente não. Isso é porque ele ta 

andando com uma “inha” (gíria local para referir-se a uma mulher desqualificada) por aí 
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e não vem pra casa dormir, é por isso. E a   “inha” era eu Marta e eu me senti ofendida, 

como que uma dona que nem me conhece me chama de “inha” assim (risos). Aí eu 

comecei, eu fiquei puta né, comecei a xingar ela né, não xingar, mas comecei falar o que 

eu pensava, sobre ela né, a “inha” falando dela. Aí eu falei pra ela que era um absurdo 

porque eu achava que ninguém se preocupava com o An tinha dois meses e meio que eu 

conhecia o An, que ele já tava passando mal, que ninguém tinha levado ele pro hospital, 

que ela devia se preocupar mais com o filho dela né. Aí, né ela foi e começou a falar que 

não que o filho dela é uma excelente pessoa, perfeito né, perfeito nada, não fale isso do 

seu filho porque você não conhece ele. Não que eu já tivesse percebido os problemas dele, 

mas eu sabia que ele já tinha se drogado sabe, e podia ter falado, mas ela falou que ele 

nunca tinha mexido com droga sabe. E ele já tinha contado pra “inha” né. Eu falei ela é 

meio falsa que se fosse minha mãe ela ia assumir né. Mas tudo bem, aí depois que ele 

melhorou um pouquinho que ele falou: ô mãe, essa aqui é a R. minha namorada, aí ela 

mudou, então você que é a R. então aí eu já não era mais “inha” eu era uma gracinha sabe, 

eu era a R. que tava ali. Aí ela foi falou aquele monte, aí ela foi e assim perguntou se tava 

tudo bem né, se tava acontecendo alguma coisa, falei pra ela que não. Aí ela me perguntou 

a segunda vez e eu falei que não. Mas tem certeza que não ta acontecendo nada? Falei, 

ah, que que essa mulher ta perguntando. Vou perguntar pro An talvez ele saiba. Aí ele 

falou, não mãe não ta acontecendo nada. Aí ela falou assim, cê tem certeza que cê não ta 

grávida? Ô Marta, como que ela me perguntava aquilo? Ela nem sabia da minha vida eu 

nem tinha tido relação com o filho dela, eu falei, nossa ela acabou comigo né. Vou embora 

dessa casa, eu falei que não, falei que ela nem precisava se preocupar não, porque se eu 

tivesse eu ia contar pra minha mãe. Claro, e se um dia ele tivesse sozinho ela perguntasse 

pra ele se as namoradas dele ta grávida ou não. Comigo ela podia ficar sossegada. Eu não 

ia falar isso pra ela jamais. Aí foi, beleza, aí um dia fui briguei com o An porque o An 

veio me dar recado que o Au e a Mi tinham falado que ele devia terminar comigo, se ele 

tava me dando o recado porque ele achava também, sabe eu fiquei possessa com ele, aí 

eu comecei a discutir com ele e ele começou a se sentir mal e eu só falando e eu disse, 

agora ele anima, pra que, o cara foi e desmaiou lá na Funrei aí eu fui levar ele pra casa. 

Aí foi e ele ficou mal, ele não conseguiu levantar, não aguentou subir as escadas da minha 

casa. Aí eu fui, fiquei lá com ele, passei a noite com ele. No outro dia de manhã eu tinha 

que ir pra casa da G pra trabalhar. Aí eu fui levei ele pra minha cama e fui ligar pra mãe 

dele ir buscar ele pra mim que eu precisava ir trabalhar. Se eu tivesse bem com ele, eu até 

poderia falar pra G que eu não ia, mas eu disse assim, eu nem tô tão bem você fica e sua 
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mãe cuida de você. Aí quando eu liguei pra mãe dele, a mãe dele virou pra mim e falou 

assim, R. eu falei assim, o An ta passando mal e eu não vou poder ficar com ele, a senhora 

poderia pegá-lo lá em casa? Ele ta passando muito mal mesmo. Ela falou minha filha ta 

acontecendo alguma coisa? Eu falei ta, seu filho ta passando mal, senhora pode buscar? 

Ela falou, R. pode falar pra mim, eu falei ô dona Mr eu tenho um monte de problema na 

minha vida eu tenho a escola, eu tenho a faculdade eu trabalho eu acabei de sair de um 

acidente sabe, que foi meio traumático assim, não tô afim de me envolver com problema 

de ninguém, queria que a senhora cuidasse do seu filho pra mim, aí ela disse, pode me 

falar o resto dos problemas. Eu tô assim, a senhora quer mais problema?  Já é o suficiente 

sabe. Ela falou, pode falar, você ta grávida não ta? Aí eu fui e falei Assim, olha dona Mr 

a senhora vai me desculpar mais eu não estou grávida e se eu estivesse eu não falaria pra 

senhora, eu acho que a senhora não tem o direito de ficar entrando na minha vida íntima 

assim. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Que o An, já tinha, que o An já tem uma 

filha né, tinha porque ela faleceu. Aí eu falei que só porque o An já teve uma filha com 

uma moça que ele vai ter comigo também. Aí fui desliguei o telefone e ela foi buscar o 

An. Aí foi no outro dia o An conversou comigo numa boa, aí ta beleza, ele nunca falou 

nada. Aí um dia ele foi e me falou que a mãe dele assim, me detestava. Porque eu tinha 

deixado claro, assim explicito que ela não cuidava do filho dela, falei assim, pois é, mais 

ninguém veio me defender quando ela veio me encher o saco dizendo que eu tava grávida 

né. Porque uma pessoa, que eu acho, é serio Marta, aquilo me magoou muito sabe. Acho 

que ela não tinha o direito de falar isso pra ninguém, entendeu? Não tem, principalmente 

comigo que não dei liberdade nenhuma pra ela, eu nem conhecia ela (risadas). Aí ela ficou 

feliz quando eu terminei com ele, e aí quando eu terminei com ele eu fui lá na casa dele 

pedir desculpas pra ela. Mas eu fui assim, como eu sou uma pessoa assim muito 

comportada eu falei pra ela que eu tava pedindo desculpas mas não tinha esquecido o que 

ela tinha feito comigo. E ela me tratou maravilhosamente bem. Mas eu sei que é falsidade 

pura. Aí hoje ela ta enchendo o saco de novo. Aí ele falou que não vai terminar comigo 

por causa dela, mas eu também não acredito tanto nisso não. Do jeito que ele é 

influenciável eu não sei. (risadas) 

FC - Então ta? 

P - Por hoje ta.  
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 Planejamento clínico: Iniciar a primeira divisão, período entre mudança do São Gabriel 

para o Nazaré. Se houver tempo e outras lacunas não forem preenchidas prosseguir com 

a divisão.  
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QUARTO ENCONTRO  

INÍCIO DA DIVISÃO 

 

FC – Então R. podemos dar continuidade?  

P – Ok. 

FC - R. entre o período que você tinha quatro anos quando vocês se mudaram do 

São Gabriel pro bairro Nazaré, até os oito anos, quando você descobriu que você 

não queria ser igual a B o que aconteceu mais? 

P - São vagas lembranças assim. Não tem muita coisa, mas eu me lembro que quando eu 

saí do São Gabriel e fui pro Nazaré eu já tinha uma proximidade maior com meu pai. Meu 

pai trabalhava na oficina em frente a minha casa e a B já tava com que, nove anos, ela já 

tava numa fase completamente diferente da minha, só que o pai não conversava comigo, 

B não queria conversar comigo e minha mãe também não. Eu tinha algumas amiguinhas, 

duas só, e eu lembro que eu era meio que deixada sempre de escanteio assim sabe, pelo 

menos é isso que eu me lembro. Desde pequena, eu, eu tinha muito preconceito com meu 

corpo, com meu cabelo, com a minha cor, porque na escola todo mundo era branquinho, 

assim, e eu achava aquilo tão estranho e...naquela que eu deixei a menina cair, 

principalmente nessa, lembra? Por ser particular, o pessoal tinha grana, então assim, eu 

não me sentia muito a vontade lá, tia Gr. Aí eu deixei a menina cair a tia Gr me xingou, 

todo mundo me xingou aí eu não quis voltar, aí meu pai me passou pra outra escolinha 

que a tia Bc era a professora. Nessa escolinha eu me sentia melhor porque era todo mundo 

da minha é, do meu nível social mesmo assim, sabe. Eu só não gostava de ir pra escola 

com meu pai porque ele atravessava a pinguela e eu tinha medo e cair, mas no mais era 

muito legal ir pra escola. Eu sempre fui muito assim e a tia B era a pessoa que eu tinha 

mais afinidade naquela época. Eu tava com cinco anos. Aí eu só me lembro uma vez 

assim, fato marcante mesmo, foi, são dois, dessa casa, que uma vez eu fui, a B (irmã) tava 

vindo, a B uma vez tava vindo, subindo, que era um morro né, a B tava subindo e eu tava 

lá em cima, aí a B tava com uma colega dela, aí eu desci correndo pra encontrar a B, aí 

ela abriu os braços, e aí quando eu me joguei ela foi e saiu fora sabe, eu me esfolei todinha 

assim, sabe. Aí minha mãe foi xingou a B, passou mertiolate e me deixou usar a roupa 

azul que era a que eu mais adorava né. Aí a gente foi lá em baixo tomar sorvete. Pra eu 

ver que minha mãe se importava realmente comigo. E também a gente era fascinada que 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a2

0
7

 

ISSN: 2359-4950 

era em frente a rua assim, um negócio cheio de coisa de comer e a gente comprava 

escondido aí era muito bom. E B era muito levada, mas tudo o que ela fazia ela me dava, 

ela sempre teve essa coisa de cuidar de mim. Aí a nossa mãe não dava grana e tinha uma 

padaria perto de casa que vendia picolé, aí a B todo dia ia lá e, todo dia no maior 

descaramento, de manhã e de tarde a gente ia lá e roubava um picolé, eu não roubava não, 

só comia. Aí de noite o cara foi lá falar pra minha mãe né, que já tava dando muito 

prejuízo pra ele que a gente ia lá todo dia e comia um picolé, (risadas) aí minha mãe foi 

e deu muito na B. Eu lembro também um dia que a gente tinha uma bicicleta azul e eu 

adorava, eu andava na garupa né, aí um dia a gente tava descendo assim, aí o menino foi 

e começou a fazer hora na frente da gente sabe, e a B tentando sair do menino, só que 

teve uma hora que ela não conseguiu desviar e a gente pegou o menino, aí a gente se 

machucou, todos três se machucaram, aí a gente foi pra casa. Aí minha mãe perguntou o 

que tinha acontecido e depois o pai do menino foi lá falar que a B tinha atropelado o filho 

dela sabe, só que o menino distorceu tudo, e eu a B falamos a verdade pro meu pai e meu 

pai não acreditou, aquilo me magoou muito assim. Mas não era história da B ela tava 

falando a verdade sabe. Aí dessa época... teve um aniversário também de cinco anos que 

a tia Ma me deu um bolo, tia Ma era madrinha da minha mãe, tinha o Br né, e o Br era 

meu primo adorava ele e a irmã dele, e tinha a F, que era mais chatinha assim. Aí eu 

lembro que os amigos da gente eram o D, que também faleceu e era uma pessoa 

maravilhosa, Tinha a Be e o marido dela, eram um casal que tinham um monte de filhos 

e a gente brincava com eles, mas eram todos mais velhos do que eu. E tinha as festas na 

casa deles assim, que é a melhor lembrança que a gente tem da infância, que eles eram 

muito “pão duro” assim sabe, e a gente ria da Be que eles falavam que iam fazer bolo, 

matar um boi, aí chegava lá eles davam mandioca pra gente. Aí a gente cantava parabéns 

e aí ficava até o fim da festa esperando o bolo que não vinha. E era legal, a gente se 

divertia com eles. Tinha a N também que visitava a gente, mas morava ali perto e tinha 

umas pessoas assim...(silêncio). É, nessa mesma faixa etária de cinco anos porque depois 

a gente mudou, essa foi na primeira casa, e depois a gente mudou pra casa onde meus pais 

moram até hoje. Mudei com sei anos. Lá no Nazaré mesmo. É lá no Nazaré mesmo. Só 

que lá era uma pobreza danada porque a gente mudou só tinha a parede e o teto, não tinha 

janela, não tinha nada. Aí eu me lembro que no dia que a gente mudou nós tivemos que 

ir pra casa da tia Ma irmã do meu pai. Foi a pior coisa que a minha mãe fez pra gente, 

gente do céu, porque de tudo, menos ir pra casa dela. Ela tem cinco filhas, e assim, eu 

lembro que elas ficavam debochando do cabelo da gente, fazendo a maior covardia com 
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a B e, elas também são negras né. A família do meu pai toda é negra. Aí elas ficavam 

falando que a gente era preta, que tinha o cabelo ruim. Elas tinham uma bonequinha preta 

e...elas falavam que era minha mãe. Ai, aquilo me matava de raiva assim. Nada do meu 

pai e minha mãe voltarem... E hoje se for por opção eu nem vou lá. Hoje, assim não tenho 

nenhuma relação com eles, porque realmente eu, eles metiam o pau na minha mãe, no 

meu pai, e eu não gosto que fale da minha família. Aí, eu já conheci a Ad, o Su a Cr e a 

Cl que são, que moram em frente a minha casa. Já tinha seis anos, é... com seis anos aí, 

assim, o Su ia pra aula comigo, quer dizer eu ia pra aula com ele, eu já tinha passado pro 

pré e ele estudava comigo (silêncio). Eu já estava no pré. Eu já tinha saído da tia Br mas 

eu não lembro quando foi,  e passei pro pré, com a tia K, e eu lembro que com a tia Br 

era de tarde e com a ti a K era de manha e eu achava muito cedo pra ir pra escola e eu 

dormia na aula. Aí quando eles acordavam pra ir pro recreio eu acordava e saia correndo 

pro portão eles riam muito de mim, aí eu via a tia lá e dizia ah, ainda tem aula e, aí o Su 

ficava comigo. Eu adorava o Su, a gente ganhou concurso de forró, assim na escola, 

gostava muito da Ad também, aí ia sempre pra escola a B, o Su, Ad, elas eram da idade 

da B e o Su da minha idade. Aí nessa época eu já brincava mais porque na minha rua era 

cheio de criança, eu sempre ia pra rua brincar, e já tava conversando mais, já tinha entrado 

em contato de novo com a B né, e a gente ia junto assim, pra aula. E também, só que 

assim, o pai e a mãe sempre longe assim. Nessa época minha mãe fazia, ela viajava muito. 

Ela trabalhava muito, pra conseguir arrumar a casa, e meu pai trabalhava em baixo da 

minha casa, assim. (inaudível) Depois eu conheci uma dona que era amiga da minha 

família e ela me levava de carro pra escola todo dia, eu adorava. Ela levava o filho dela e 

eu ia junto né. Eu tava no...bom na escola o F, ele caçava briga com todo mundo, e eu 

defendia ele e, a mãe dele adorava. Aí eu era super amiga deles né, Depois...sei lá 

(inaudível, silêncio). Eu tava com sete anos, é, aí eu lembro que minha mãe encontrou 

com uma prima da cidade dela que tinha uma filha chamada L e, eu lembro que a L adorou 

lá em casa, aí eles invadiram um terreno lá perto e a família dela mudou lá pra perto de 

casa e a L começou a ser a minha grande amiga. Aí eu comecei a não copiar mais matéria, 

copiava a matéria da L e minha mãe ficava puta com isso, que não tinha sentido eu ficar 

copiando matéria da L. Aí, só que eu ganhei uma bicicleta, e isso foi no final do ano. 

Minha madrinha mandou a bicicleta pra mim e a L tava em casa na hora que a bicicleta 

chegou, e ela começou chorar porque eu tinha ganho a bicicleta e ela não. A partir desse 

dia a minha bicicleta nunca funcionou, (risadas) era só pedalar, o pedal quebrava. Meu 

pai soldava e ele continuava quebrando. Aí ela começou a se afastar de mim, ela deixou 
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de ser minha amiga. Aí a gente passou pra segunda série, aí eu me lembro que a L juntou 

vinte e duas meninas pra bater em mim. E lógico que eu paguei o maior pau, lógico que 

eu ia apanhar. Não tenho vergonha nenhuma, prefiro um covarde vivo do que um herói 

morto né. Aí eu me lembro que todo dia na hora da escolinha eu não queria ir e eu falava 

pro meu pai que eu tava doente. Aí a diretora descobriu que tinha vinte e duas meninas 

querendo me matar e mandou a cantineira ir falar com meu pai a gravidade do assunto. 

Aí meu pai falou assim pra mãe da L, se tem que ver porque sua filha ta agindo assim, 

não é simplesmente bater. Porque ela tinha tomado raiva de mim desde a época da 

bicicleta né. Eu sei que, eu nunca mexi com os outros porque eu sei né, o meu tamanho. 

(risadas) Aí minha mãe foi né, na casa de uma dessas meninas falar pra mãe delas que 

não era pra elas baterem em mim, que se elas batessem em mim, minha mãe ia bater nelas. 

Aí teve a L que xingou minha mãe e a vizinha que tinha a J e a Ja também brigaram com 

a minha mãe e minha mãe bateu nessas três. Aí né, a L que é filha da prima da minha mãe 

a prima dela nem ligou, e a R também não, que era amiga da minha mãe. Aí foi uma dona 

lá em casa pra brigar com a minha mãe que tinha xingado as filhas dela. Aí meu pai foi e 

entrou no meio, xingou a dona e mandou ela tomar conta das filhas delas. Aí depois disso, 

elas pararam, a diretora falou que se elas fossem bater em mim elas seriam expulsas do 

colégio. Aí eu ia pra escola super feliz. Aí eu fui, eu lembro que eu só tinha uns dois ou 

três amigos, ah, eu me lembro que também nessa época veio um primo da gente morar 

com a gente. E ele era super legal assim, porque ele trabalhava de noite e de dia a gente 

ficava zuando (bagunçando) com ele, e ele batia na gente, mas, ele era um cara super 

legal.  

Aí eu já tava com nove. Nove anos. Aí eu já trabalhava com a minha mãe, e nessa 

época eu vendia cerâmica, e aí eu já ganhava meu dinheirinho e aí comecei a juntar 

dinheiro. Com nove anos. Minha mãe ia lá receber o dinheiro, e meu pai, desde quando 

eu nasci meu pai trabalhava na oficina. Sempre perto da minha casa. Aí eu lembro que eu 

era fascinada pelo meu pai, tudo era meu pai. Aí todo mundo falava, a Ad, a mãe do Su, 

todo mundo falava que criança nessa idade é tudo a mãe, a R. não, é tudo o pai. É porque 

eu tinha mais proximidade com meu pai né, minha mãe eu quase não via. Mais aí eu 

comecei a trabalhar mais efetivamente com ela. Aí foi a época que o Al apareceu na minha 

vida. Aí que eu comecei a me afastar um pouco do meu pai e grudar mais na minha mãe, 

e aí assim nessa época eu já comecei assim, antes eu era brilhante, eu era a melhor aluna 

na escola né, eu sempre tirava nota boa, aí eu lembro que na quarta série, tava com dez, 
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eu comecei a tirar, tirei minha primeira nota vermelha em matemática, meu pai nem ligou, 

eu fiquei tão feliz. Ele falou ah, se passou ta bom, não precisa ser a melhor. Aí quando eu 

cheguei na quinta série, com onze anos né, foi um problema porque nenhum professor 

queria me aceitar porque eles todos já tinham sido professores da B, e eles falavam 

descaradamente, pelo amor de Deus se você é irmã da B eu não quero te dar aula. E pra 

provar que eu era só irmã da B e não a B, difícil né. Porque a B era terrível desde pequena, 

ela falava, debochava, respondia, desde pequena. E como falar eu não sou a B, aquilo me 

enchia o saco. Aí eu lembro que tinha umas meninas nojentas da minha sala, elas eram 

insuportáveis, e era época tipo, caderno de recordação, e eu era a única que não tinha o 

caderno, porque eu não queria nem saber o que elas pensavam de mim, aí, eu lembro que 

uma das meninas falou R. escreve pra mim, e eu falei não. Eu detestava a menina. Aí ela 

falou, escreve vai, eu não vou escrever, aí ela insistiu muito né, aí eu resolvi escrever. 

Escrevi, eu te acho realmente muito chata se você puder não conversar comigo eu 

agradeço. Esculachei a menina assim, sabe, aí todo mundo: nossa R. você escreveu a 

caneta ainda, não dá nem pra ela apagar (risadas), aí eu escrevi e, aí assim, o colégio já 

tava ficando ruim, ele era fraco, tinha muitos alunos, B tava muito presente no colégio, a 

B já era presente em tudo, aí no colégio era tudo a B e eu era irmã da B, eu não era a R. 

eu era a irmã da B (inaudível). Aí né, eu me lembro que tinha, que eu pedi pra trocar de 

colégio e cursei a quinta lá no Colégio Agenor e a sexta no Colégio Mazarello, com doze 

anos. Mas eu lembro que tinha que esperar vaga pra ir pra lá, aí eu falei pra B, B dá seu 

nome também porque, só que ela não queria ir, porque se chegar no seu nome você passa 

a vaga pra mim. E aí ela foi chamada e passou pra mim. Eu lembro que eram 36 inscritos 

e 35 vagas. Como que ia chegar na letra R, sempre na minha vida foi assim, tudo difícil. 

Mas como a B não queria, a B passou pra mim né. Nossa e eu adorava estudar no 

Mazarello. E foi assim, lá no outro colégio porque era fraco eu era a primeira da turma e 

lá eu era a última da turma, nossa. Mas mesmo assim eu adorava estudar no Mazarello. 

Aí eu lembro que nessa época eu já tava tendo um contato maior com o Al e eu lembro 

que eu tinha uns amigos muito loucos, muito loucos mesmo e as meninas eram assim, 

muito estranhas, todo mundo meio assim como eu, mas eu não podia levar na minha casa 

não. Aí eu estudava muito porque eu tinha muita dificuldade, aí eu lembro que eu tinha 

um amigo chamado sucatinha. Sucatinha, porque o pai dele era conhecido como Sucatão, 

e ele como Sucatinha. (risadas), mas eu não sei o nome dele. E, a E que morava perto de 

mim, e a E é um doce de pessoa. Eu era grande porque eu desenvolvi muito rápido, e 

ninguém tinha muito amizade comigo não. Aí tinha uma professora de geografia que ela 
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pegou no meu pé de uma tal forma assim sabe, aí ela mandou eu fazer um exercício que 

até hoje não lembro, se era sobre Fernando de Noronha, ou não sei lá o que de 

Pernambuco, aí eu coloquei só   Fernando e esqueci o trem de Pernambuco, ela zerou meu 

exercício. Lógico que eu, que já era “da-pa-virada” (levada, como ela mesma se qualifica 

anteriormente), fui lá falar com ela né, eu falei, como você dá zero, ela disse, eu dei zero 

e vou dá mesmo. Aí eu fui na diretora e falei, ela chamou a professora mas não adiantou, 

a mulher parece que piorou, ela falou, você não vai mais conseguir fazer uma prova 

minha, aí como eu já era fraca né. Aí eu fui e pedi transferência pra turma da manhã. Aí 

tinha um amigo meu que era super, minha mãe já tinha o trailer nessa época, e eu era 

super amiga dele. Minha mãe já tinha o trailer, deixa ver...é perto da minha casa, na rua 

lá em baixo, de sanduíche. Aí o dono da padaria em frente do trailer deu declaração, esse 

meu amigo, me deu declaração que eu trabalhava, aí eu passei pra de manhã. Na maior 

cara de pau sabe. E essa professora, N, foi uma grande mulher sabe. Só depois que eu fui 

descobrir que ela era muito especial. Tinha o M, grande amigo meu, era uma figura, ele 

morava do lado da minha casa e eu, a gente ia pra escola juntos. Só que eu ia pra escola 

meio dia e meio, só que onze e meia ele já tava lá em baixo, todo arrumadinho e todo 

mundo (risadas) achava aquilo um saco. Todo amigo meu era um grude assim. Um grude. 

Onde eu ia o M ia junto, todo mundo pensava que ele era meu irmão. Aí eu passei pra de 

manhã, e conheci poucas pessoas, como eu já cheguei na metade do ano e tudo e aí fui, 

passsei. Aí na sétima série já tava com treze pra catorze, (silêncio) já namorava o Al, não 

sei se já namorava o Al, eu namorava o Al em 94, não sei tenho que fazer as contas. Aí 

na sétima série, ah é, na sexta série eu namorava o Al na sétima série o Al ia me visitar. 

Ele ia preso voltava ia e vinha aquela confusão. Aí, eu me lembro que conheci CH, um 

grande amigo assim, mas homossexual e era a maior frescurite e a turma caia na pele dele 

e tinha, e tinha a Am com a Pr que ninguém suportava. E tinha a Iv também que era amiga 

mas nem tanto quanto o CH e tinha os meninos que ficavam assim, com todo o resto da 

sala. Eu tinha um professor de matemática, como eu era muito desenvolvida, minha mãe 

não comprava roupa pra mim, aí eu ganhei uma bermuda e ela era curta e eu ia com ela 

pra escola. Aí o professor, eu era primeira da fila nas carteiras e a primeira coisa que esse 

professor de matemática fazia era olhar pras minhas pernas, ele dava aula olhando pra 

mim. Aí lógico eu usava aquilo como artimanha. Eu só ficava conversando na aula, 

porque a gente detestava né, aí eu lembro que a gente tirava zero na prova e a gente ia lá 

levar uma conversa com ele. Aí eu lembro que a gente somou a nota de todas as provas e 

dava nove e pouco, e passava se a gente ganhasse cinco do professor né, vê se pode, 
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ganhar cinco de comportamento, logo a gente que conversava a aula inteira. (risadas) Aí 

eu falei assim, perdi média vou tomar bomba. Só que quando veio o boletim o professor 

deu quinze pra gente. Passei, mas não aprendi nada, não sabia nada e na outra série passei 

o maior sufoco pra fazer a oitava. Mas o Al sabia dessas coisas e conversava comigo, cê 

tem que ir pra escola, e começou a implicar com o CH e acabou que meu pai proibiu o 

CH de ir lá em casa. Aí como meu pai não deixava ele entrar a gente passou a conversar 

no portão, aí deixa ver...minha mãe tinha começado a trabalhar no serviço que ela  ia todo 

dia né, Dopson, era uma clínica. Aí eu comecei a me aproximar mais da minha mãe, que 

eu ia almoçar com ela, aí meu pai começou a tomar raiva da minha mãe porque ela 

ganhava mais que ele. Ela ainda era sócia da C no trailer. Aí eu lembro que o Al sumiu 

de vez e eu ainda estava nessa faixa etária, de treze pra catorze anos, aí eu virei uma 

aprendiz de galinha (gíria usada para designar menina namoradeira, que namora qualquer 

rapaz) . (falando baixo e de cabeça baixa). Virei uma aprendiz de galinha. (risadas 

envergonhadas) Aí, todos os meninos eu ficava e assim, não tava nem aí, e tava 

trabalhando nessa época, no trailer. Aí era assim, trabalhava eu a B e a X, uma prima 

minha que tinha ido morar na casa da gente. E só tinha homem sabe. Só iam garotos 

assim, no trailer. Os clientes eram todos garotos sabe. Era a maior bagunça sabe e a gente 

era a maior popular. Aí passei pra oitava com quinze anos e a minha mãe cismou que eu 

tinha que ir pro CEFET, fazer um curso técnico, arrumar um bom emprego e ganhar muito 

dinheiro. E eu queria ir pro CEFET, mas quando a minha família quis que eu fosse, eu 

não quis. Eu queria ir quando eu quisesse. Aí eu fui fazer técnico em contabilidade pro 

povo parar de encher o saco. Nisso minha mãe já tava trabalhando no Dopson de manhã, 

numa casa de família a tarde, e ia pro trailer à noite. E nem me lembro de B nessa época... 

eu era mais amiga da X. X era minha grande amiga. Aí eu conversava bastante com a X 

né, e naquela galinhagem que eu tava assim, mas muito comportadamente sabe. Aí a X 

me ajudava a encontrar com os garotos e na oitava série eu já fui aumentando assim, meu 

círculo de amizades, eu tinha a Lu irmã da V, hoje minha melhor amiga e aí já comecei a 

estudar mais, eu ia pro cursinho, mas eu não estudava. Chegava no cursinho ficava 

brincando, eu ia porque meu pai mandava sabe. E aí comecei a namorar o S. Aí eu ia pro 

cursinho só pra pegar o ônibus pra ver o S. E aí o professor ficava puto comigo, o de 

matemática. Porque eu só ia pra fazer as provas e dava pra passar. Aí, um dia eu fechei a 

prova e ele falou – a minha boa aluna voltou ao normal. Aí, tinha muitos professores que 

eu gostava, tinha uma professora que ela era a maior mãe do mundo. Eu lembro que eu ia 

toda mal arrumada, suja com uma mochila horrorosa de velha. Bom, eu ando suja até 
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hoje, mas naquela época eu era bem mais suja. E a professora falava R. você tem que 

tomar banho e trocar de roupa, não pode vestir a mesma roupa. Aí eu falava eu gosto 

dessa roupa. Aí eu jogava minha mochila no chão, chegava da escola jogava minhas 

coisas de qualquer jeito e ela falava R. não pode, você tem que dar um jeito e ela era uma 

gracinha assim. Aí tinha o Gi que era meu amiguinho também, eu lembro que ele era 

lindo assim, o mais bonito assim, da oitava série, o Gi, que todo mundo falava que era 

gay. Ele andava muito com a gente, bajulava muito a gente assim. Ah, comecei a 

conversar com L, que ele tava zuando o CH da sétima série, o CH não era mais da minha 

sala, e assim, eu já tinha meu mundo formado. Todas essas pessoas mais meu pai, minha 

mãe e minha irmã, e aquilo era uma maravilha pra mim. Aí eu era a R. que poucas pessoas 

conversavam assim, e as pessoas com quem eu conversava conversavam com as pessoas 

que me conheciam de verdade. E tinha gente que eu não suportava assim, mas já era legal 

porque eu não ficava com o pai, mãe ou com a B. Eu era eu mesma, e foi a minha melhor 

fase, eu me descobri mesmo. Aí eu já tava me descobrindo como pessoa, aí fechou essa 

parte. (silêncio insistente) 

FC – Então ta bom por hoje? 

P - Ta, legal.   

 

Planejamento clínico: Continuar a divisão, período do sumiço do Al, até o seu 

reencontro com ele numa festa.  
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QUINTO ENCONTRO  

CONTINUIDADE DOS DADOS DIVISÓRIOS 

 

 

FC - R. que o Al, ele sumiu um tempo maior e depois ele reapareceu. Como foi nesse 

período? 

P – Foi na festa e nessa festa eu só conversei com ele um pouquinho mesmo assim, porque 

minha prima tava lá e minha prima assim, não deixava a gente ficar com os meninos, aí 

foi, ele ficou conversando comigo, com a B e aí ele levou a gente em casa mas assim, eu 

não fiquei com ele nessa festa. Aí depois ele foi umas duas vezes na porta do colégio, eu 

vi ele assim, mas (silêncio). Eu estudava na quinta, eu ainda estudava no Agenor aí eu 

não fiquei com ele, aí ele sumiu de novo, nunca mais vi. Aí quando eu já tava na sexta 

série, ele, acho que foi na sexta, foi, eu estudava a tarde. Na sexta série que eu encontrei 

com ele. Aí ele já tinha voltado a trabalhar com meu pai. Aí eu tava vindo da aula e, eu 

era meio tentada, mexia com todo mundo, aí de longe eu vi e disse, aquele menino é 

bonitinho, mas eu não sabia que era ele não. Aí, ele tava de bicicleta e eu falei – nossa 

que bicicleta bonita, mas o dono dela é bem mais. Aí ele disse: - cê acha R. obrigada, aí 

eu espantei né, quando eu olhei e vi que era ele minha cara caiu no chão de vergonha. Aí, 

assim, mas eu fiquei feliz de ta revendo ele. É com treze. Com treze anos. Porque eu tinha 

acabado de completar treze. Aí ele, foi e a gente começou a namorar, e a gente ficou um 

mês namorando. Aí foi, eu lembro que nesse dia a gente foi pro trailer, eu fui abrir o 

trailer, ele foi comigo e eu demorei um tempão pra abrir o trailer porque eu fiquei 

conversando com ele. Aí quando ele viu minha mãe chegando ele foi embora assim, aí eu 

fui abrir o trailer rapidinho e minha mãe xingou. Mas aí a gente ficava só conversando 

mas não rolava nada não. E ele era o maior puxa saco, fazia tudo pra mim. Minha 

obrigação era sempre buscar o pão, eu era a menor da casa, aí ele buscava o pão pra mim. 

Aí assim, (risadas) eu acordava de manhã com ele já lá em casa, aí eu me lembro que foi 

no dia 14 de julho quando o Brasil ganhou o tetra campeonato mundial, aí eu fiquei com 

ele pela primeira vez, pela primeira vez não, tô mentindo, eu vi ele uma vez antes foi 

numa outra festa, eu tava com doze anos, e aí nessa festa eu fiquei com ele pela primeira 

vez. Depois dessa festa eu não vi ele, só nesse dia. Aí, ele tava drogado esse dia que eu 
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fiquei com ele, aí meus amigos, eles me encheram o saco, porque, como que eu ficava 

com um cara que tava drogado, sob o efeito de drogas? Aí, e, eu achei lindo ficar com 

ele. Só que meu pai chegou na festa e eu tive que ir embora assim. Aí saímos correndo 

assim, minha irmã e eu, fomos pra casa. Aí nessa época assim, tava mais tranquilo lá em 

casa, com meu pai trabalhava só o Ag, um amigo da gente, só que ele trabalhava mais lá 

em cima, ele ficava mais lá em cima com a gente. Ele não ficava muito na oficina com 

meu pai e meu pai brigava com ele direto. E todo mundo na casa adorava ele porque ele 

era uma pessoa extremamente carismática. Aí eu fui, eu me lembro que tava minha tia M 

lá em casa, tinha ido visitar a gente passar um tempo com a gente, aí tava um monte de 

gente lá em casa e minha mãe tinha ido pro trailer mais cedo, por causa do jogo né, pra 

ela abrir o trailer, pro pessoal assistir o jogo lá. Aí o T um primo meu me chamou e falou 

que tinha um menino querendo falar comigo né. Mas o T era meio mentiroso assim, eu 

falei ah, T que menino? Ah, eu não sei, sei que é um menino que quer falar com você, 

vamos lá que ele quer falar com você. Aí quando eu fui era o Al. Aí o Al falou que tava 

levando bala pra mim sabe. Aí foi ele pediu um beijo e eu dei. E fiquei toda feliz também, 

assim. Aí que a gente começou a namorar mesmo. Aí, ele sempre tava comigo né, 

penteava meu cabelo, escolhia minha roupa, almoçava comigo, me levava pra escola, me 

buscava na escola, tomava café da tarde comigo, aí ele ficava comigo até na hora que eu 

fosse dormir. Ele ficava comigo direto, ele sempre arrumava um jeito de ficar comigo. E 

a minha mãe começou a se preocupar com aquilo né. Aí ela me mandou pra passar as 

férias na cidade dela. Eu fiquei uma semana na cidade dela passando as férias. Em 

Senador Mourão, município de Diamantina. Aí assim, a cidade de Mourão é um saco, 

porque só tem uma rua, não tem nada pra fazer, e aquilo, eu queria ir embora pra minha 

casa sabe. Aí, eu cheguei a ficar com um menino lá, mas nada a ver. Aí eu morria de 

saudades do Al eu ligava pra casa só pra perguntar assim como é que ele tava, aí quando 

eu voltei, mas lá com as pessoas que eu tinha ido, com uma prima, com duas primas 

minhas, eu não falava muito dele. Aí elas falaram pra minha mãe que achavam que eu já 

tinha esquecido, que eu tinha gostado muito da viajem, aí a primeira coisa que minha mãe 

me perguntou quando eu cheguei é se eu tinha esquecido o Al. Eu falei lógico que não. 

Eu tô doida é pra ver ele de novo. Aí no outro dia eu vi ele, fiquei com ele numa boa e, 

assim, tinha o M aquele menino que ia todo dia lá em casa pra ir na aula comigo, aí ele 

não gostava do M porque achava o M o maior mala, porque toda hora tava perto. Aí foi, 

e foi indo assim, até que ele...até que aconteceu um furto, assim lá no bairro. Aí eles 

começaram a acusar o Al. Falaram que foi o Al e ele falando que não era ele. Aí eu me 
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lembro também o dia que ele me deu, o primeiro e único presente assim, que foi uma 

lingerie, muito fofa assim toda verdinha, aí que esse dia ele ia pra uma festa, ele falou pra 

minha mãe que ia pra uma festa, ele comprou o presente na mão da minha mãe, minha 

mãe mexia com venda né, aí ele falou pra minha mãe que ia comprar o presente pra 

aniversariante. Aí como ele ia pra festa, minha mãe esqueceu dele, consequentemente de 

mim, que tava em casa, aí ele foi deu a volta assim, pelo bairro e chegou na minha casa. 

Aí ele foi, me deu o presente tal, aí minha mãe ficou puta com ele, porque ele enganou a 

minha mãe né. E eu achei lindo, e minha mãe falou assim que, na época eu nem coloquei 

maldade assim, achava que era normal ganhar uma lingerie, coisa que uma amiga minha 

nunca tinha me dado, aí minha mãe xingou, falou assim, ué como é que você dá uma 

lingeire pra minha filha! Aí ele falou, mas eu não faltei com respeito né. Pior se eu tivesse 

pedido pra ela vê como ficou, e eu não pedi. Aí ele foi, e aí começou os problemas mesmo, 

porque todo mundo foi e começou a pressionar, os amigos dele, perguntavam assim onde 

é que ele tava, como é que ele tava e, ele tinha roubado...ele tinha feito uma compra com 

a minha mãe e tava enrolando ela pra pagar, sabe e ele tinha estragado algumas coisas na 

oficina, e aí ele tava trabalhando só pra pagar as contas mesmo lá de casa, e ele roubava 

discos assim da mãe dele, e dava de presente pra minha mãe, pro meu pai, ele fazia altas 

coisas esquisitas. Aí, um dia, isso já tava em agosto, eu tava ainda com treze anos, eu faço 

treze em julho, princípio de julho, é, eu tava com treze, aí ele, é tinha passado só um mês, 

mais ou menos. Aí minha madrinha queria me levar pro parque das cachoeiras, assim, 

numa excursão, pra me desligar um pouco do Al porque eu só falava nele, vinte e quatro 

horas por dia, aí ele foi e falou assim pra mim que ia pra casa do pai dele, pedir desculpas 

pro pai dele que fazia tempo que ele não conversava com ele né, que no dia dos pais ele 

tinha que aproveitar esse momento. Eu falei, que triste né, meu cara vai sair fora mesmo 

né vou ficar uns dias sem ver o Al. Só que aí, era mentira, ele falou pra gente que ele tava 

indo pra casa do pai, só pra minha mãe achar realmente que ele tava indo pra casa do pai 

dele e que ia ficar bem longe de mim, aí quando eu chego assim, no lugar onde a gente ia 

pegar o ônibus a primeira pessoa que eu vejo é ele assim sabe, eu fiquei toda contente. Aí 

minha madrinha olhou pra mim e falou, vocês dois não têm jeito mesmo né. Aí a gente 

ficou o dia inteiro juntos, conversamos e, eu tava assim meio brigada com meu pai e tal, 

e ele falou que não, que era pra entender que meu pai tinha os defeitos dele mais era uma 

cara legal com a gente sabe, que ele nunca deixou a gente sozinha e tal. Aí, eu voltei, aí 

no dia que eu voltei ele falou assim, pro Ag, um cara que trabalhava com a gente, que 

tinha dado um “trato” (termo usado para referir-se a contatos íntimos) em mim sabe. E eu 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a2

1
7

 

ISSN: 2359-4950 

não gostei daquilo. Aí eu fiquei com raiva dele, aí falei eu não fico mais com você, porque 

ele não foi leal né. E não tinha rolado nada de mais assim, e antes eu era a maior 

conservadora, puritana assim, sabe, ninguém podia falar uma coisa dessas comigo. Aí eu 

fui e fiquei muito brava com ele. Aí ele foi, eu não conversava com ele e ele toda hora ia 

falar pra B pra B falar comigo pra eu falar com ele. Aí eu falava que não tinha jeito, que 

eu não queria. Aí ele escreveu uma carta pra mim, aí eu me lembro que eram quatro folhas 

assim, escrita frente e verso assim, tinha poema tinha um monte de coisa estranha, eu não 

entendia nada da carta, aí ele perguntou pra B se eu tinha gostado e a B falou que eu nem 

tinha entendido. Aí ele foi e pediu pra irmã dele escrever uma bonitinha, e ele desenhou 

tal, toda coisa tal, aí a B foi, me entregou a carta e mesmo assim eu não voltei a conversar 

com ele não. Aí num domingo, isso foi no meio da semana, aí no domingo, ele foi lá em 

casa pra conversar comigo, aí eu fui conversar com ele, aí ele foi e me contou tudo o que 

ele já tinha feito na vida. Que ele era um garoto de programa, que já tinha roubado um 

monte de gente, e que já tinha se metido em muitas brigas e, que ele se drogava e ele só 

não confirmou que ele já tinha assassinado um cara, como meu tio tinha dito pros meus 

pais. Mais que, que aquilo ali era por uma circunstância e tal, e aí ele contou que o pai 

dele também, que o pai dele era um cara legal, aí a mãe dele deixou o pai dele quando ele 

era pequeno, e foi morar com um cara que falsificava passaporte assim, e aí a polícia 

sempre ia lá, e o cara nunca deu atenção pra ele assim, e aí o irmão dele foi morar com a 

vó, que era o F, e ele tinha uma irmã que era da minha idade, que era filha só da mãe dele 

com esse cara. E aí todo mundo só paparicava a menina assim, a mãe dele não dava idéia, 

atenção, e o pai não conversava com ele porque ele morava com a mãe. E também não 

queria mais conversar com ninguém sabe, aí que ele se sentia mal, tal, ele queria viver 

uma vida que ele não podia, ele queria frequentar Savassi (bairro de classe alta de BH), 

ele queria usar as melhores roupas que, queria ter uma vida boa. Tudo do bom e do melhor 

e trabalhando ele não ia conseguir isso nunca. Que aí ele foi e entrou no mundo do crime. 

E, hum, a primeira vez que ele fumou maconha foi com oito anos de idade, aos treze ele 

já era viciado em cocaína, e aí ele começou a roubar a partir daí pra sustentar o vicio, 

como ele era um cara bonitinho, ele, as meninas começaram apagar pra ele namorar, aí 

quando as meninas já não pagavam mais ele começou a morar com homens né, mas que 

aquilo, que ele era assim, mas ele também tinha o lado bom dele, que né, como todo 

mundo tem. E que ele não ia me enganar, ele não me amava, mas ele gostava muito de 

mim, e que ele não queria nunca que eu tivesse raiva dele. Tivesse essa impressão da 

pessoa dele. E que eu devia perdoá-lo porque ele falou aquilo de bobeira assim, só de 
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curtição. Que ele sempre me respeitou e que ele sempre me respeitaria. Aí eu achei que 

era a declaração de amor mais linda do mundo. Porque pelo menos ele não tentou me 

enganar assim, era muito mais fácil ele falar um monte de coisa assim bonitinha. Mas eu 

achei que ele foi sincero comigo. Aí a partir, aí nesse dia ele sumiu. Aí foi minha mãe me 

colocou pra dentro assim, e ele sumiu. Aí nessa mesma semana apareceu a mãe dele lá 

em casa. Ah, a mãe dele uma chata! Detesto a mãe dele. Aí ela foi falou assim que eu era, 

que ele gostava muito de mim, que não era pra eu ficar brava com ele que ele assim, 

falava muito em mim, me tinha mesmo como namorada dele tal, e sabendo quem ele era, 

não era pra eu namorar o filho dela. Que o filho dela era como uma batata, podre por 

dentro e bonito por fora. Que o filho dela já tinha feito horrores assim, e ela contou que 

ele foi preso, que a primeira vez que ele foi preso foi porque ele roubou o talão de cheques 

de um cara e foi fazer compra na Vide Bula (loja chique e cara de BH) assim. Aí em vez 

de ficar quieto, falou vou comprar mais e foi na mesma loja assim, ai os caras pegaram 

ele. Só que ele tinha um tio que era delegado e o tio dele tirava ele de lá rapidinho. E 

assim ele tomou gosto pela coisa e ela contou tudo o que ele já tinha tirado da casa dela 

enquanto ela tava viajando. Aí ela, nisso minha mãe devolveu né, falou você pode levar 

seus discos embora, que era os discos que ele tinha dado de presente pra minha mãe. Aí 

ele tinha dado pra vizinha também, sabe. Ele tinha dado uma boneca pra B que era da 

irmã dele, aí a gente devolveu tudo pra mãe dele. Aí, só que aí as coisas começaram a 

ficar pesadas porque ele tava devendo droga pra um cara lá do bairro. Aí como ele tinha 

sumido o cara começou a me perseguir, pra que eu desse conta do Al e eu não sei onde 

vou achar o menino. Eu não sabia mesmo onde ele tava. Aí foi e, o cara um dia assim, ele 

chegou a me ameaçar e falou assim que se ele não aparecesse o cara me mataria. Aí eu 

tive que falar pra minha mãe né. Aí assim, eu sempre ia pra escola com alguém, eu não 

ia mais sozinha. Até que o Al apareceu. Aí quando ele apareceu, ele apareceu todo sujo, 

todo imundo, cheio de hematomas assim, ele falou que tava dormindo na rua e tal, aí eu 

falei beleza a gente se vê escondido né, porque minha mãe não podia saber. Aí, só que aí 

ele ficou três dias só, ele resolveu o problema e sumiu, de novo. Aí depois desse tempo 

eu vi ele quando eu já tava com catorze anos, (partilhante começa a chorar), aí eu já tava 

namorando, eu já tava ficando com um cara. E ele foi justamente trabalhar, tava ficando 

não, eu já tinha ficado com esse cara. Aí o cara foi e contou pra ele que eu tinha ficado 

né, com ele. As, mas ele é insignificante. Nossa se eu pudesse mudar alguma coisa na 

minha vida eu teria mudado ele. Fiquei com ele só de zoeira mesmo. Aí o Al ficou assim, 

meio puto sabe. Aí ele foi lá na porta da escola me falar assim que eu tava, que eu era 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a2

1
9

 

ISSN: 2359-4950 

uma galinha! Porque mulher que beija dois homens antes de casar é uma galinha. Aí eu 

fui e perguntei o que era então um homem que beijava duas mulheres antes de casar e, 

ele foi e falou, pilantra né. Aí eu fui e falei, que bom somos o casal perfeito, uma galinha 

e um pilantra. Aí foi e falou um monte que eu tinha que me preservar, aí aquele papo meio 

estranho sabe. Aí, beleza ele foi e me contou que, que tava mal, mais que tinha conseguido 

um emprego numa oficina, que ele ia se virar e tal que tava morando com um amigo, aí 

beleza. Aí ele sumiu, aí no final do ano, isso aqui era mais ou menos em setembro, 

setembro mais ou menos que tava acontecendo, do outro ano. Aí em dezembro, ele tinha 

sido preso, aí ele foi (partilhante chorando mais), soltaram ele, mas bateram muito nele, 

e quebraram um braço dele. Aí o primo dele que era da minha sala, eu já tava na oitava 

série, com catorze anos, no final do ano. Aí o primo dele falou assim que ele tinha sofrido 

um acidente de carro que tava muito mal que tava quase morrendo e se eu podia ir visitar. 

Aí a irmã dele falou olha R. eu acho que ele não vai suportar, acho que ele vai morrer. Cê 

podia ir lá, porque ele sempre fala seu nome né, ele quer morrer em casa. Pensei, nossa 

ele deve ta muito mal. Aí eu fui, mas eu não queria ir na casa dele, ver a mãe dele, aquela 

murrinha (gíria local que quer dizer “gente chata”). Quando eu cheguei, eu fui depois da 

aula pra minha mãe não desconfiar, aí pedi a uma amiga minha pra ir, Ia comigo. Aí 

quando eu cheguei eu vi a vó do Al pondo comida na boca dele, sendo que o outro braço 

dele tava ótimo, ele tava com um arranhãozinho, aqui na testa, e com um braço quebrado 

sabe. Feliz da vida lá, aí ele falou que se não dissesse que tava mal eu não ia visitá-lo né. 

Aí a gente foi, voltou a conversar e tal, e como já ia ter uma transição na minha vida, que 

eu tava saindo da oitava série e indo pro colegial, e eu não sabia com quem eu ia me 

encontrar e eu detesto mudança, eu tava entrando na minha primeira depressão assim, aí 

ele foi e conversou comigo, falou que eu era a pessoa mais especial do mundo, não era 

pra eu preocupar com nada e tal, que ele ia ficar por ali. Beleza! Aí, isso foi até num dia 

assim que eu ia ter prova e matei aula pra ficar conversando com ele. Só um horário básico 

né, a professora me xingou me deu zero, não deixou eu repetir a prova. Aí na formatura 

eu também o vi, no dia assim, que eu fui ensaiar pra formatura, ele foi lá me ver. Que ele 

queria ver a formatura, que ele sempre falava o que ele queria fazer comigo né. E, nossos 

planos, era que a gente ia se casar, que íamos morar num chalezinho, na beira do mar, e 

todos os móveis iam ser de bambu, e ele mesmo que ia fazer. Aí ele, só que isso, eu já 

tava começando a ficar com o S, e eu não achava justo ficar com ele se eu tava ficando 

com o S. Mas eu não falei pra ele porque que eu não ia ficar com ele. Aí ele falou pra 

mim que eu tava ficando muito chata, igual essas meninas metidas, mas muito chata 
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mesmo. Nesse dia fiquei com ele até a meia noite, minha mãe me xingou....mas até hoje 

ela não sabe que eu tava com ele. Aí ele sumiu de novo (ainda chorando), eu fui revê-lo 

eu já tava, foi no dia 27 de julho, de junho de 97, eu ia completar quinze anos, não 

dezesseis anos, é, eu ia completar dezesseis anos, e ele, eu me lembro que eu fui pegar o 

resultado do bimestre né, e eu encontrei com ele, ele tava lá todo lindo assim, aí eu fui e 

chamei ele pra gente conversar, aí estávamos a B, a Go, que era uma colega minha, ela 

chama Ax o apelido dela era Go e, e eu. Aí ele foi descendo com a gente, aí chegou no 

ponto do ônibus a gente parou lá e ficou conversando. Nisso, ele chamou um amigo dele, 

um amigo dele louquíssimo, que tinha estudado com a B, ele era louco, e ele só ficava 

falando a mesma coisa toda hora, que eu não me recordo muito bem, e ele falou que era 

pra Go beijá-lo né, aí ele falou um monte de coisa pra Go beijá-lo. Aí, quando a Go falou 

que não ia ficar com ele, ele passou pra B, e foi assim a noite toda. Aí eu fui fiquei lá 

conversando com o Al tal, aí ele falou que não ia pagar “cachorro quente” (pão com 

salsicha) pra gente porque ele só tinha dois reais e era os dois reais que ele ia usar pra por 

gasolina no carro que ele ia sair, e eu achava que era pra ele comprar droga, e aí ele virou 

pra mim e falou assim que ia casar comigo. Que ele já tava, que ele tava precisando né, 

de mudar de vida de achar uma pessoa especial pra casar e a única pessoa que ele 

encontrou, fui eu assim, que ele queria ter treze filhos né, um time de futebol e dois 

reservas, que ele já tinha três, então faltavam só dez e a gente ir poder ter esses filhos. E 

ia ser muito bonitinho que era assim, né que ele ia casar comigo. E como dali uma semana 

era meu aniversário ele ia lá em casa com um buquê de flores, bombons e alguma coisa 

interessante pra minha mãe, pra amaciar o coração dela e faria o pedido pra minha mãe. 

Aí assim, achei absurdo, mas eu fiquei feliz de saber assim, que realmente ele me achava 

especial. Aí no meu aniversário ele não apareceu, eu já tinha entrado de férias, aí eu me 

lembro que, aí passou o mês de agosto todo, setembro, aí no inicio de setembro eu 

perguntei pro R que era o primo dele que era da minha sala onde ele estava. Aí ele falou 

no maior deboche: - cê não sabia não, ele foi passar as férias lá na penitenciária de Neves. 

Ele ta lá, vai lá tomar um pouco de sol com ele. Aí eu falei, nossa foi por isso que ele não 

foi lá em casa, ele foi preso antes. Aí eu me lembro que eu fui um dia na escola e eu sabia 

o horário que ele ia se drogar, eu não conversava com ele nesse horário porque ele 

costumava ficar meio nervoso. Aí eu só vi ele de longe até que, isso eu já tava namorando 

o S, e o (chorando muito) e o S um dia tinha me dito, isso depois que eu tinha terminado 

com o S assim, cheguei um dia a comentar do Al aí o S falou assim, não, quando o R me 

falou que o Al tava preso eu comentei com o S falei S o Al ta preso, cê acredita que ele 
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virou pra mim e disse – ah, R. então se prepara que esse cara vai morrer. Falei assim, mas 

nossa que “urubuzão” (pessoa pessimista), mas é sério R, quem entra e sai assim 

rapidinho, eles acabam matando o cara. Aí sempre eu ficava pensando naquilo, que o Al 

poderia morrer. Aí um dia eu me lembro que eu sonhei com o R no colégio me falando 

que o Al tinha morrido. Aí, aquilo assim vinha em flash, mas eu não ficava com nada 

daquilo não. Aí eu lembro que o velório dele foi na frente da casa da Go, numa igreja lá, 

e a Go... só que a Go não entrou pra ver quem tava, ela viu a irmã dele, achou que era 

algum conhecido. Aí meu pai sabia, o Ag que era meu amigo também sabia, e, mas 

ninguém me contou nada não. Eu já tava com dezesseis anos. (partilhante chorando 

muito). Aí na aula assim, no intervalo da aula de inglês, eu tava andando no pátio e o R 

tava saindo da cantina assim, e ele me encontrou e falou assim, e aí R. você ficou sabendo 

que o Al morreu? Aí eu falei ah guri deixa de ser bobo né. Não fica falando essas coisas 

porque atrai. Ah, atrai, já atraiu o Al já morreu mesmo. Falei assim, é mentira, como é 

que eu não fiquei sabendo? Aí ele foi e saiu e assim, eu fui perguntando pra todas as 

pessoas que eu conhecia e que conheciam o Al se ele tinha morrido. Oh, R. morreu. 

Ninguém te contou tal? Ele foi sepultado hoje de manhã. Eu falei isso não pode ser, é 

mentira. (ainda chorando muito). Aí a escola começou a ficar pequena demais e eu tive 

que sair fora assim. Quando eu saí lá fora a primeira pessoa que eu vi foi o Ag, foi o Ag. 

Aí eu falei olha aqui eles tão falando que o Du morreu, ele falou, pois é R. morreu mesmo. 

Falei assim, não, mentira cara. Aí eu encontrei com esse garoto que tinha descido com a 

gente, cantado a Go e a B, aí falei, sério que o Al morreu? - Morreu cara, hoje a gente 

enterrou ele tal. Mas aí eu fiquei meio desorientada, eu não queria ficar em lugar nenhum 

do mundo. E assim, como eu tava conversando muito com o S, ele era a pessoa que eu 

mais desabafava, eu fui conversar com o S. Só que doeu no S ele saber que eu tava 

realmente triste por não ter mais o Al. Aí ele começou a gritar comigo, R. pelo amor de 

Deus como é que você chora, o cara não valia nada, sabe roubava fazia e acontecia, e eu 

não queria que as pessoas falassem nada, ficassem quietas e só ouvissem eu falar. Ah, 

também o S era um idiota e eu detesto que as pessoas gritem comigo aí eu fui e falei 

assim, pronto se eu não tenho mais amigos pra conversar eu vou conversar com a minha 

mãe que é a pessoa que me dá mais apoio no mundo, vai entender, o Al não prestava mas 

que eu amava ele nessa época nem mais como namorado mas como ser humano, pessoa, 

amigo que eu considerava ele. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa minha mãe tava 

na cozinha, ela tava arrumando a cozinha da janta, aí eu fui e falei pra minha mãe, ô mãe 

acabei de saber que o Du morreu. Ela disse, cê ta brincando. Eu não tô brincando o Du 
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morreu. Aí ela ajoelhou, levantou a mão pro céu e agradeceu a Deus. Muito obrigada meu 

Deus agora minha filha está salva de qualquer mal. Eu achei aquela atitude da minha mãe, 

assim patética sabe. Aí a partir dali eu me fechei mesmo, eu parei de conversar, assim, 

não porque eu nunca paro de conversar eu sempre tô falando, aí eu aumentei o número de 

abobrinhas mas da minha vida mesmo eu não falava nada com ninguém, e a R que era 

namorada do Ag um dia, no outro dia me ligou e falou que isso acontece tal, e eu me 

lembro que eu fiquei chorando esse dia inteiro assim, chorava, chorava, chorava, chorava, 

e foi uma depressão fortíssima durante essa semana e eu emagreci dez quilos assim, em 

uma semana, o pessoal começou falar que eu também era portadora do vírus, que eu ia 

morrer não ia demorar porque eu tinha emagrecido muito. E também parei de conversar 

com o S porque ele foi horroroso, gritando comigo, aí eu fui conversar com o Mol, que é 

o homem mais maravilhoso que eu conheci na vida, que era do meu grupo de crisma, que 

orientava o meu grupo de crisma, e eu me lembro que o Mol não dava muita importância 

pelo fato do Al ter morrido, mas ele sempre dava importância pro fato de eu estar triste. 

Aí sem mostrar muito pro grupo, assim muito sutilmente ele me dava meio que idéia 

assim, e eu não aguentava assistir aula, pra mim tava tudo meio sacal demais, e eu 

comecei a repensar toda a minha vida todos os meus valores né. Eu tava me 

transformando, todos os juramentos que eu tinha feito pro Al, e a partir de então eu passei 

a me buscar como ser humano mesmo, (ainda chorando) a R. que não tinha mais um Al 

pra conversar e mesmo porque até hoje ele é insubstituível, (chorando compulsivamente) 

eu não encontrei mais ninguém na vida que me tratasse tão bem como ele me tratava. 

Ninguém que ficasse feliz quando eu chegava do jeito que ele ficava, ele se preocupava 

mesmo comigo, sabia verdadeiramente como eu tava assim, (continua o choro 

compulsivo) sem ter nada em troca. E era muito difícil pra mim viver sem ele porque ele, 

sei lá, é como ter, era, é uma analogia esquisita mas, pra mim ele era como se fosse um 

Deus é pros outros assim, eu sempre, eu nunca fui muito de religião assim, essas coisas, 

mas as pessoas não tem Deus como aquele cara que você não vê, não sabe onde ta, mas 

você sente a presença e mesmo quando você tem dificuldade você recorre pela presença 

ausente? O Al era isso pra mim. Quando eu tava muito mal eu, um dia ele aparece e vai 

conversar comigo. E quem ia fazer isso agora? Ninguém. Até mesmo porque eu não 

deixaria que ninguém mais entrasse na minha vida no lugar dele. Pra mim ele ia ser 

sempre o Al que, hoje não é mais como homem assim, hoje ele é meu pai, meu irmão, 

meu amigo, meu namorado, meu primeiro grande amor, e que eu tento não contar muito 

pras pessoas porque elas não respeitam, elas acham que porque ele era ruim pra sociedade, 
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porque de fato era, eu jamais apoiei qualquer atitude dele perante o mundo, eu acho que 

nada justifica você agredir as pessoas, mas a relação que eu tive com ele foi única, talvez 

ele não teve essa relação com mais ninguém. Só que as pessoas não sabem, respeitar, 

(suspiro fundo), aí fui aprendendo a conviver com a ausência dele, mas mesmo assim, 

todos os dias da minha vida ele é lembrado, e eu espero que todas as pessoas do mundo 

encontrem alguém tão especial como o Al. Porque realmente ele foi muito especial pra 

mim. (silêncio e choro até o final do encontro) 

 

Planejamento clínico: após este encontro foi verificado que todas as lacunas da 

historicidade foram preenchidas. Para o próximo encontro está planejado o início do 

enraizamento de termos.  
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SEXTO ENCONTRO  

INÍCIO DO ENRAIZAMENTO DE TERMOS 

 

 

FC - R, você me disse que tava vindo aqui porque toda vez que ce tinha uma perda 

assim, você entrava em depressão, ficava deprimida, como assim deprimida? 

P - Pôxa, talvez nem seja entrar em depressão né, foi a palavra que eu achei que, o que eu 

sinto é muito medo mesmo de voltar pra vida né, quando alguma coisa deixa de ser como 

eu queria. E quando eu perco o controle das coisas, quando elas não estão no devido lugar, 

quando se instaura o caos na minha vida me dá uma sensação de medo. E isso acontece 

muito quando alguém vai embora, principalmente, porque eu acho que possibilidades de 

conseguir ter e fazer eu tenho assim, sabe eu acho que eu sou totalmente capaz de 

conquistar as coisas que eu quero, mas não as pessoas. Eu, eu acho que as pessoas não 

me aceitam muito e aí, eu também não aceito muito as pessoas, que eu tenho um grande 

número de colegas, mas de amigos assim, são pouquíssimos. Pouquíssimas pessoas 

mesmo. E quando essas pessoas deixam de viver no meu mundo aí faz muita falta. Que 

tem pessoas que eu converso um determinado tipo de assunto que eu não converso com 

mais ninguém, ela é única. Então eu começo a entrar num estado assim, que eu choro, 

fico semanas inteiras chorando, chorando, fisicamente eu emagreço assim, de uma hora 

pra outra, e perco mesmo a vontade de continuar a fazer tudo o que eu tava fazendo sabe. 

Quero ficar em mim, comigo mesma, assim, que as coisas perdem seu sentido. E nisso eu 

começo a repensar onde foi que eu errei, até que ponto eu sou responsável por essa pessoa 

ter ido embora. E eu não consigo achar outro motivo pra essa pessoa ter ido embora senão, 

a causa é eu mesma sabe. Eu que fiz ela ir embora. Às vezes eu me culpo, muito. E às 

vezes nem sou eu. Porque eu não sou a pilastra, eu não sou o centro do universo das 

pessoas. Eu quero ser o centro do universo do meu mundo e não do mundo das pessoas.  

Só que eu só consigo pensar assim quando eu tô numa boa comigo, quando eu tô ruim, ai 

tudo se desfaz e eu sempre preciso de alguém, ai pode ser qualquer pessoa que chegue 

pra mim e fale que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa especial, que vai dar 

certo. Porque enquanto ninguém chega e fala isso comigo eu não acredito, e essas pessoas 

não podem ser nem a B, nem meu pai, nem minha mãe. Nem minha madrinha, eles não 

servem sabe. Porque eu acho que elas estão muito tempo comigo, estão muito 
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acostumadas comigo e não vão embora nunca. A minha mãe pode me deixar, mas ela 

jamais vai deixar de ser minha mãe. Tem isso, essa relação ela nunca vai deixar de ser. 

Agora meu namorado meus amigos eles podem a qualquer momento deixar de ser porque 

não tem nenhum vinculo maior né, então, eu considero, eu tenho o maior respeito pela 

minha família, eu amo eles pra caramba acho que eles são a base mesmo da minha 

estrutura, mas os meus amigos são as pessoas que estavam passando por ali e que eu 

escolhi. Então não tem sangue, não tem nenhuma ligação, mas são essas pessoas que eu 

tenho identificação...exatamente, que é forte quanto o sangue né. Porque também eu vivo 

grudada tenho que amar minha mãe só porque ela é minha mãe? Eu vi que não tinha 

sentido mesmo e uma vez até cheguei a falar isso pra ela e ela me bateu, (risadas) porque 

pra mim não tem sentido isso. Você é minha mãe, tal né, ce que cuidou de mim, e daí? 

Porque eu sou uma pessoa assim, ce você faz uma coisa pra mim, que bom que você fez, 

eu sou grata, mas não eternamente. Eu sou grata naquele momento, virou as costas findou-

se, eu não tenho que ficar te devendo obrigação pelo resto da minha vida. Que você 

esqueça o que você fez porque eu vou esquecer assim, eu não vou esquecer o gesto não, 

eu sempre vou lembrar, ela foi legal comigo, mas eu não vou me sentir no dever de ser 

legal com você só porque você foi legal comigo. E isso fere muito as pessoas né. Eu tenho 

muitas pessoas ao meu redor que vivem assim, eu vou te dar isso, daqui a pouco você vai 

ter que me devolver isso, aí eu não consigo entendeu? E todas essas crises que eu tive 

assim foram quando, ou pessoas que foram embora ou relações que foram embora...a 

primeira que eu me lembro assim, foi com meu pai. Eu tinha doze pra treze anos, que meu 

pai deixou de ser o Ban Ban Ban (gíria que expressa “maioral”) e se tomou o M né, aquele 

ser que mora comigo, e aquilo ali, foi uma tristeza muito grande, saber que meu pai era 

mortal. Que meu pai era tão cretino quanto o pai da minha colega sabe, meu pai não era 

o super-homem. E nisso foi foda, porque ah, eu me distanciei assim, completamente dele. 

E comecei a pirar (gíria que expressa “fora de si”) com isso, e eu sei que quando eu me 

distancio das pessoas, as pessoas se distanciam de mim e eu tenho mania de achar que eu 

posso me distanciar, mas que o outro não pode. Mas quando o outro se distancia eu fico 

muito triste, nossa ele foi embora e é que talvez eu não tô sendo legal com ele aí, é foda. 

E foi a primeira vez que o Du chegou e bateu um papo comigo, falando que não, que era 

normal isso, que meu pai não tinha que ser prefeito, porque eu também não era né, 

(risadas) ele não era assim, mas ele tinha as qualidades dele e tal, e foi assim, e eu comecei 

a ver meu pai de outra forma, comecei a assistir futebol, pra poder conversar com ele, e 

hoje eu sou grande colega do meu pai. Amiga não, porque nós não contamos assim, 
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nossos podres, é mais eu sou uma grande colega do meu pai. A gente bate altos papos 

hoje assim. Nós temos respeito de pai e filha, temos respeito de amigos assim, porque eu 

xingo ele, ele me xinga como se a gente fosse realmente colega né, e isso é legal porque 

segura a relação de todo mundo lá em casa. Que a B não tem essa relação nem com meu 

pai, nem com minha mãe, eles mal se falam né. Ai eu me lembro também que quando eu 

formei, quando eu passei da oitava pro primeiro ano, eu fiquei muito mal, porque eu tava 

deixando toda aquela realidade pra conhecer alguma coisa diferente, e eu ia ter que ter 

outra postura né? Perante a minha vida né, porque eu tava crescendo e eu detestava 

crescer, eu queria ser menina né, pra todo mundo cuidar de mim. E ai depois, e as últimas 

são mais violentas assim. Porque eu me lembro que a do Al eu fiquei muito mal, depois 

da do Al foi a do terceiro ano que durou o ano inteiro assim, eu tava naquele estado choro, 

eu choro muito, eu gosto de chorar, aí e eu choro em qualquer lugar, eu não consigo e eu 

ia pra aula e chorava, chorava, chorava, e, porque eu tava tendo que deixar de ser o que 

eu era. Eu não ia mais ser estudante, a única coisa que eu fui a vida inteira era estudante 

e eu tinha que arrumar um emprego, eu tinha que satisfazer, eu pensava muito nisso, que 

agora eu ia ter que pagar a minha mãe tudo que ela investiu em mim a vida inteira, vou 

ter que ser aquilo que ela ta esperando que eu seja. Uma puta profissional, comprar um 

puta carro, ter aquele namorado, o maior Dom Juan do mundo assim, que a minha mãe 

vai se decepcionar muito comigo se eu não for isso. A minha mãe vai se decepcionar 

comigo se eu não for a melhor, vai deixar de gostar de mim de vez né. Porque pra mim, 

o que segura pra minha mãe assim, é eu ser a melhor. Pelo menos na cabeça dela né. 

Então aquilo ali me deixava totalmente angustiada, mas não era aquilo ali que eu queria 

também, eu nem sabia o que eu queria, na época eu queria por uma mochila nas costas e 

andar pelo mundo assim, sumir, e também ajudava que eu não conversava com meu pai, 

todo mundo pra mim era insuportável. Até eu mesma. Porque quando eu acho alguém 

insuportável é porque eu também não estou me suportando. Ai assim e eu ficava mal e 

procurando alguém a quem me apegar. E sempre é uma figura masculina. Eu não me 

apego muito as meninas. Ai eu sempre me relacionava com os caras errados procurando 

coisas que eles também não tinham. E assim, grandes amigos assim, são poucos e eles 

não têm nenhuma sintonia comigo. Eu me lembro que no final do ano eu não quis ir na 

formatura, não quis nada, eu frequentava a UJS (união da juventude socialista), era meio 

barra pesada porque as pessoas ali era muito negativas, porque todo mundo com uma vida 

meio ruim assim, ai eles bebiam muito, se drogavam muito, e cobravam muito do D assim. 

Essa liderança de grupo, esse é o carinha que eu me envolvi com ele. Só que o D, não 
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consegue liderar nem a vida dele sabe, e eu demorei muito pra sacar isso. E eu já tava 

ferrando a minha vida quando eu comecei a sacar que aquilo não tava legal pra mim. Que 

não era legal não saber o que eu ia fazer, mas que também não era legal fazer a coisa 

errada só por não ter nada pra fazer. E ai o T voltou e ai eu comecei a me relacionar com 

o T que é louquissimo também, mas o T era louquíssimo, mas ele tem umas grandes 

sacadas assim, do mundo, ele é revoltado com o mundo ai ele fala assim,vá se danar, vá 

se foder vá ser o que você quer ser. E ai eu acreditava um pouco em mim assim, e sabia 

que me sentia bem quando ele ficava conversando comigo, contando lá as piras 

(maluquices) dele com o pai, aí eu me sentia melhor quando eu tava com ele porque eu 

podia ta ajudando alguém e ajudando alguém eu me ajudava também. Não me sentia 

assim tão sem função no mundo. Aí eu comecei a trabalhar, porque as pessoas também 

não tavam me ajudando, aí eu preenchi meu tempo assim, ia trabalhar, estudava o dia 

inteiro. (silêncio) Aí a depressão fica esquecida. É porque aí eu mando ver assim, o dia 

inteiro aí eu consigo, é minha droga né. Minha anestesia paro de pensar no que vai doer. 

Ai eu sei que eu fiquei o ano inteiro assim, quando eu não passei no vestibular voltou, um 

sentimento que me dá uma angustia, uma dor aqui dentro sabe, não passar no vestibular 

foi mesmo um fracasso total, eu falei, nossa sou mesmo fracassada. Como que eu aposto 

nisso tudo, conto pra todo mundo que eu vou conseguir, chega na hora não dou conta 

cara. E olhar pras pessoas era muito difícil, encarar o outro falar, nossa eu não consegui, 

ele vai vim conversar comigo sobre esse assunto. Ai eu me lembro que quando eu passei 

aqui aí foi legal né, que é isso, eu sou realmente a fodona (gíria que quer dizer bacana). 

Eu sabia que eu não era, mas pros outros eu ia ser né. Nossa ela passou na federal e tal. 

Só que foi foda vim pra cá também né. Porque aí, eu me despedi de todo mundo, 

abandonei tudo assim, e aquilo era foda como eu deixo tudo agora, como eu largo a vida 

toda organizadinha, que eu sabia o horário de todo mundo, até os passos das pessoas eu 

conhecia, e vim pra cá. Prum mundo totalmente desconhecido onde tinha pessoas 

diferentes. Que era diferente dos filmes que eu assistia, as pessoas extremamente 

conservadoras, certinhas demais pro meu gosto, me rotulavam demais, me observavam 

demais. E foi traumático porque em Belo Horizonte ninguém me conhece, só as pessoas 

do meu meio, aqui todo mundo me conhece, ai eu sempre me deparava com pessoas 

estranhas ah, você que é a R. que fez isso aquilo tal. Falei nossa como eu sou visada nesse 

lugar, e tudo pro lado negativo, mesmo porque eu não daria conta de fazer nada legal 

mesmo. E eu morava num lugar onde eu não gostava das pessoas, não tive afinidade 

nenhuma com elas, não tinha muito espaço pra mim. Fiz amizade com pessoas assim, ah 
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legal elas estão conversando comigo porque não tem mais ninguém pra conversar. Estão 

no mesmo barco que eu e elas conversam comigo, mas muitas dessas pessoas eu não 

aguentava nem ouvir a voz delas assim, aí foi no final do período mesmo que eu fui 

começando a ser R. de verdade porque eu não queria, eu não ia ficar representando papéis. 

Eu cheguei pra algumas pessoas e pedi pra elas pararem de me cumprimentar, porque ter 

que responder me feria né, então pra elas ficarem na delas né, eu também sabia que elas 

não gostavam de mim. Eu consigo perceber quando uma pessoa vai com a minha cara e 

quando ela não vai. Acho isso muito obvio assim né. Tem algumas pessoas que eu acho 

que vale a pena conquistar, mas têm outras que eu não tô afim, tem muita gente aqui que 

eu acho que não vale a pena, por isso eu sou tão limitada nas minhas amizades. E eu tive 

que ficar longe da minha mãe, e comecei a repensar toda a vida que eu tive com eles né, 

os dezenove anos que eu já tinha passado lá. E descobri que minha mãe não era santa, 

mas ela era excelente pra mim, que minha mãe tinha todos os defeitos do mundo, mas ela 

era uma mulher legal, minha irmã, como eu sentia falta da minha irmã que eu brigava 

com ela todos os dias, porque ela sujava o quarto. Sujar o quarto não tem nenhum 

problema ela era legal. Minha irmã...(silêncio) Acho que é só.  

FC - R. você falou pra mim que na sua infância sua mãe era uma pessoa ausente. 

Como assim ausente? 

P - Nessa época ausente mesmo, no sentido literal, de não estar em casa, o tempo todo. 

Quando minha mãe chegava eu já ia dormir assim. Então não tinha contato nenhum com 

minha mãe. Eu me lembro, me lembro muito pouco, não me lembro muita coisa que vivi 

com minha mãe. E ela também não se lembra. Não lembra de quando eu andei, de quando 

eu corri, nada disso ela lembra. Eu sei que com oito anos de idade eu comecei a conviver 

com minha mãe. O dia inteiro. Antes disso eu não consigo, assim, nem a minha mãe sabe. 

Não lembro mesmo dela. Pouquíssimas vezes, eu só lembro dela penteando meu cabelo 

correndo, me dando comida correndo que tinha que sair correndo, correndo mesmo. Ai 

eu comecei a correr atrás dela pra estar com ela né. Com uns oito anos assim, aí a gente 

começou a ter essa coisa, mas que ela, ai ela já começou a ser diferente que ela tava 

presente. Mas ela tava pouco se lixando pro que ce tava sentindo, ela não se preocupava 

muito com a vida da gente. A minha mãe é muito parecida comigo. Ela se preocupa com 

a ordem, se você ta limpa, se você fez tarefa, se você, ela é totalmente técnica assim. É 

uma pessoa pragmática e aquilo ali, tem hora que, estou aqui não quero fazer isso, então 

minha mãe batia muito na gente porque a gente bagunçava o guarda roupa. E a gente 
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achava legal bagunçar o guarda-roupa. Ta bagunçado pra ela, mas pra gente não tava 

bagunçado, mas a minha mãe, a casa da minha mãe tinha que ser organizada pra ela 

entendeu? Pra ela chegar no escuro e encontrar tudo. Mas pras coisas continuar, por 

exemplo, se eu continuar, pra isso aqui continuar aqui até o final do ano, eu vou ter que 

deixar de ocupar todo o espaço na mesa sabe. Senão vou tirar isso do lugar, não dá pra 

crianças contarem os espaços né não dá pra ter vida sem espaço, a vida se dá no espaço. 

E a gente ocupava sempre então minha mãe, eu só lembro da minha mãe organizando, 

cozinhando muito bem, então a ausência que eu falo não é no sentido físico, depois dos 

oito anos a gente começou a ter muito contato. Mas no sentido da vida, minha mãe não 

sabe nada da minha vida. A não ser que eu conte, eu nunca escondi nada da minha mãe, 

mas ela só sabe o esquema, da minha vida ela não sabe. Ela nunca se aprofundou. Mas 

quando eu vim pra cá eu também passei a prestar atenção nisso que era uma forma legal 

de ser mãe. Que nem por isso ela deixava de ser uma pessoa legal, meu pai não deixou de 

ser uma pessoa legal por causa das bobagens que ele fez na vida. Meus amigos eram 

muito fofos, como eu senti a falta deles, por mais estranhos que eles fossem comigo, por 

mais estranha que eu fosse com eles, agente sentia falta uns dos outros né. Aí eu fui e me 

arrependi, amargamente de ter saído de casa. Que eu prestei vestibular aqui, única e 

exclusivamente pra sair da minha casa né. Bonitinha né, sem ninguém falar nossa a R. 

abandonou a família, não. Ela só foi fazer vestibular fora né, em Belo Horizonte isso é 

legal, estudar fora. Ai eu falei meu Deus, o que eu vim fazer aqui eu quero voltar e isso 

eu já não aguentava mais mesmo, já tava no auge da minha depressão. Fortíssima. Ai eu 

chego em casa e percebo, não era tão assim né, eu exagerei um pouco as coisas (risadas). 

Minha mãe é real, minha mãe, é verdade né. Ela continua chata do mesmo jeito pô. Ela 

ta pegando no meu pé, minha mãe não ta nem preocupada com o que eu vivi, ta pouco se 

lixando. E de uns tempos pra cá minha mãe se tomou uma pessoa que não importa o que 

você sente, ela está sofrendo. (mais risadas) E eu falo mãe olha o sofrimento dos outros, 

dos outros não me interessa, porque R. eu não consegui nada na vida, aí eu falo, mas mãe 

tem gente que conseguiu menos que você. Mas eles não lutaram e eu lutei. Então, ela 

sempre tem um argumento que põe ela assim, a derrotada. A vítima do mundo, onde não 

se ah, porra ganhou muito entendeu? É falta de humildade pra se olhar de onde se veio e 

onde se ta. Entendeu? Ganhou muita coisa e não quer vê isso, e a culpa é do outro né, 

nunca dela. Ela não é responsável por nada. Ou B ou eu ou meu pai, eu sou assim a 

responsabilidade por ela estar pobre, amargurada, casada com meu pai, teve que aguentar 

a B, porque se fosse só a B ela tinha largado essa vida, porque ela recebeu muitas 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a2

3
0

 

ISSN: 2359-4950 

propostas de ir morar com outras pessoas, mas não era só a B tinha a R. Tinha a R. que 

falava demais, exigia demais, que era chata demais, que não conseguia conviver com os 

outros. (silêncio insistente) 

FC - R., você até falou pra mim que foi sempre atrevida desde criança. Explique 

melhor isso. 

P - Eu não costumo levar muito desaforo pra casa, hoje eu até levo né. (risadas) Ah, hoje 

eu levo, hoje eu sei que eu não sou a dona da razão, mas quando eu era pequena eu era 

assim sabe, eu era simples, sem valor, eu trocava tudo, pra mim tinha que ter um sentido. 

Mas eu não era daquelas que retrucava assim, eu penso isso, eu sempre procurei ler pra 

saber, eu adorava estudar direito pra saber assim, (risadas) direitos e deveres assim, e os 

meus pais falavam umas coisas assim, tipo assim R. você não vai pra rua agora porque 

vai ter que estudar. Por que que eu não posso ir na rua? Eu estudo qualquer outra hora. 

Não, ce vai estudar agora porque eu quero. Não, eu posso fazer meu horário de estudo, 

eu sempre tirei notas boas. Não importa sabe, o horário de estudo, quem vai pra rua sou 

eu, e aquilo ali dava uma briga de todo tamanho né. Eles não respeitavam muito meu 

limite, e meu, quando não respeitam o meu espaço eu cometo um atrevimento. Aí eu 

começo a me impor, falar, olha ai esse aqui é meu espaço você fica aí na sua. E muito 

autoritária né, porque eu sou muito autoritária, nem é intenção não, eu tenho esse jeito 

assim de fazer isso cara. Com todo mundo e as pessoas elas falam, nossa como, é como 

meu pai fala pra minha mãe, a R. ainda vai te bater (risadas). E eu discuto com a minha 

mãe assim, acerca de tudo, eu defendo meu pai, eu defendo a minha irmã, eu defendo 

minha madrinha eu defendo todas as pessoas que a minha mãe acusa pela infelicidade 

dela. Eu acuso minha mãe, eu defendo ela também, mas é lógico que eu não vou defender 

a minha mãe da minha mãe perto dela né. Aí que ela vai se fazer de coitada. Eu nem falo 

isso pra B, mas eu defendo a B pra todo mundo. Eu adoro comprar briga dos outros assim. 

De todos os injustiçados, hoje eu não faço isso mais não. Eles que vão se defender, porque 

eu não posso fazer nada por eles. Eles têm que ficar esperto né. Então eu acho que eu sou 

mais atrevida por isso mesmo, por querer sempre me impor. E muito teimosa né, se você 

me falar assim, pêra ai R. que isso ta errado, eu ouço, reflito, mas cê tem que falar comigo 

muito legal, falar baixo, se uma pessoa começa a gritar comigo eu começo a gritar com 

ela. Eu não consigo controlar isso, sabe. Pode ser qualquer pessoa, gritou comigo, acabou, 

vai ouvir grito também. Seja quem for, porque eu acho que o título não faz ninguém 

melhor do que ninguém e pode ser a certeza dele, mas não é a minha certeza. E aí começa 
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tudo e é um saco assim, as pessoas começam a não me suportar. (silêncio, esboço de 

choro) Posso falar mais Marta, da minha depressão?  

FC – Hum, hum, (Assentimento com a cabeça) 

P - Então, aí eu voltei pra casa, e não queria mais fiar em casa, não queria mais ficar em 

São João, não queria ficar no mundo, queria realmente acabar com a vida, mas não morrer 

né, quando eu falo acabar com a vida é acabar com todas as circunstâncias que estavam 

presentes, eu nunca pensei eu só pensei em morrer esse ano. Em me matar. Queria acabar 

com tudo de uma vez. Ai eu sofri o acidente, que foi o melhor acidente do mundo, que, 

como eu fiquei feliz por ter quebrado a perna, porque eu pude descansar de São João, 

saber o que São João era, eu fiquei ali, um ano analisando a minha vida. Ai não foi uma 

coisa inconsequente eu, não foi uma coisa impensada, aí eu decidi vir pra cá, porque eu 

tava realmente a fim de fazer filosofia, tinha gostado do curso, pelo curso, nada mais além 

do curso né, não foi mais uma fuga, e nem pelo meu pai, minha mãe, minha irmã voltei a 

me relacionar com meu pai, achei meu pai super divertido de novo, achei minha mãe uma 

louca, mas uma louca super legal né. Nossa minha irmã assim, absorvi ela de todas as 

opções, falei, não cara eu não sou dono da verdade do mundo, e...consegui dar 

continuidade pra minha vida assim, sem felicidade, uma coisa meio né. Meio assim, vou 

viver pra ver no que que dá. Assim eu vim pra cá, ai eu encontrei o An, coloquei a minha 

vida toda na mão do An, assim, disse ele vai cuidar de mim. Encontrei o ser humano 

bonitinho, gente boa, que fala baixo, acho que é totalmente o oposto a mim, extremamente 

sensato, e que vai cuidar de mim. Beleza! E eu comecei a cair nesse erro mesmo de que 

alguém ia cuidar de mim. Até no dia que ele chegou e me falou, não te quem mais, cansei 

de você, ai que eu entrei na minha última depressão. Mesmo, que eu retomei a minha vida 

desde que eu me entendo por gente, e como ele foi embora me acusando de ser a culpada 

por ta indo, que era o que o pai, a mãe, a B, todo mundo conseguia fazer comigo, assim 

descaradamente, de ser culpada pela minha infelicidade, eu comecei a perceber que eu 

não sou tão culpada pela infelicidade do outro porque ninguém é culpado pela minha, eu 

nunca tinha encontrado alguém, que fosse responsável pela minha infelicidade. Eu podia 

encontrar alguém que participasse daquilo, mas responsável por aquilo não tinha 

encontrado ainda. Como eu era responsável pela infelicidade de todo mundo? Ai que eu 

comecei, só que ai foi por tudo, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, por 

todas as pessoas que me acusaram, todas as pessoas que tavam na minha vida. E por ele, 

não por ter perdido o namorado, mas por ter perdido aquela pessoa cuidando de mim. E 
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aí eu comecei a sentir medo de ter que viver aqui sozinha. Sem ninguém. Porque tinha 

uma cobrança assim, todas as meninas queriam me ver namorando novamente, mas 

namorar com quem? Eu não sou desse tipo de me nina que fica com qualquer cara não. 

Ele pode ser a pessoa mais esquisita do mundo, mas eu tenho que escolher o cara. Eu 

tenho que achar ele interessante, eu não nasci pra ser escolhida não sabe, ninguém me 

escolhe. Eu que escolho as pessoas. Porque eu acho que não é legal assim, ah, é muito 

vulnerável sabe. Eu não sei fazer das minhas relações, eu sei que no fundo elas são 

utilitárias, se você for aprofundar em todas as minhas relações elas têm um fim utilitário. 

Mas de imediato não é isso sabe, eu quero outras coisas das pessoas. Eu não quero um 

namorado só pra mostrar pras minhas amigas que eu tenho um namorado. E todo mundo 

me forçava a isso sabe. Tinha que sair, eu não gosto de sair eu acho isso a coisa mais 

nojenta do mundo ir pra festa. Eu já sei o que vai acontecer sabe. Eu gosto de ficar em 

casa e conversar, mas não com as meninas porque eu já enjoei delas. Mas assim, conversar 

com gente diferente, bater papo, ver gente esquisita. É atípico, eu não gosto do cara mais 

lindo. Eu gosto do feinho porque o feinho tem mais experiência de vida do que o mais 

lindo. Porque o mais lindo já recebe tudo pronto sabe. Pelo menos, eu penso assim. E de 

outro lado eu me imponho porque ele não tava feliz, conversava comigo se tava feliz 

então tchau R., de novo. E a minha mãe, e aí foi a segunda vez que eu liguei pra minha 

mãe porque eu estava triste. A minha mãe simplesmente falou assim, como você liga pra 

mim essa hora R? Você não pode ligar pras pessoas de madrugada, deixa pra ficar triste 

de manhã. Falei como, não tô aguentando mais cara. Ai que a B veio e falou, não você ta 

triste então eu fico com você. Aí foi um processo muito lento assim pra começar a 

organizar minha vida, e quando eu falo que eu reorganizo a minha vida é tirar ela da 

responsabilidade de qualquer pessoa. Tirar todos os tutores da minha vida e colocar ela 

sob a minha responsabilidade de novo. Se ta acontecendo alguma coisa ta acontecendo 

porque eu quero que aconteça, estou permitindo que aconteça, e assim, é gradativamente 

porque não é a Mi que ta enchendo o saco, não é o An que foi embora, não é minha mãe 

que não é legal, sou eu que estou tendo essa relação mesmo com as pessoas que não está 

sendo legal. Mas eu também não sei mudar o meu comportamento, eu só sei mudar, eu 

não tenho atitude, eu tenho consciência das coisas, mas atitude, eu acabo deixando tudo 

como está. E comecei, e assim o Si, meu primo, ele á muito sensato, á a pessoa mais 

sensata que eu conheço no mundo. Ele foi e falou assim, que eu queria muito namorar o 

An de novo e que ele tinha certeza que eu ia voltar a namorar o An. Mas o An só tava 

esperando que eu fizesse uma coisa, que aprendesse a gostar de mim, que eu começasse 
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a me valorizar, não assim, ele vai voltar pra mim porque eu sou uma mulher muito 

gostosa, mas que eu fosse legal comigo. Pra ele também poder ser legal comigo. Que eu 

tivesse segurança de ser pra ele ter confiança ao meu lado. E eu tava em BH e comecei a 

pensar sobre isso, aí eu descobri um monte de coisas que eu sabia fazer, porque que eu 

era legal, porque as pessoas se encantavam comigo, não era porque eu era a melhor, eu 

não precisava ser a melhor porque na turma eu não era a melhor mesmo. Não precisava 

fazer as coisas profundamente bem, porque sempre eu encontrava um que fazia melhor 

do que eu. Aí eu também não descobri o ponto que faz assim, as pessoas se aproximarem 

de mim. Mas eu sei que é uma coisa muito minha, muito própria que ninguém mais tem, 

e que eu não preciso ficar mais nessa insegurança que as pessoas vão embora a partir do 

momento que elas me conheça muito. Porque quanto mais as pessoas me conhecerem 

mais elas vão se encantar por mim. Porque isso se deu com varias outras pessoas, muitas 

pessoas estão comigo te hoje porque me conhecem profundamente, e elas não deixam que 

esse elo se desfaça. E que isso teria que acontecer com as outras pessoas, mas daqui 

particularmente, somente com o An porque ele é realmente a única pessoa que eu quero 

levar pra sempre. E esse levar pra sempre de não perder contato, seja ele amanhã meu 

namorado, meu amigo, meu marido, seja ele o que for, as outras pessoas a Ma e o Jo eu 

posso levar eles no coração porque eu já vivi muitas experiências legais, mas ele ia ficar 

comigo única e exclusivamente por eu ser R, não ter mais nenhuma outra razão. Mesmo 

todo mundo falando pra ele não ficar comigo. E eu ia ficar comigo porque eu era R, 

também e que eu teria as pessoas que eu amo ao meu lado. E aí eu comecei a ficar melhor 

assim, comigo e hoje tem hora que eu entro numas pirações, confusões né, nossa. Porque 

a minha vida não é igual a vida de fulano né, fulano é tão mais feliz que eu, e falo como 

não eu sou feliz também, eu tenho um monte de coisa legal porque antes eu comparava 

muito a minha vida com a vida das pessoas, minha  mãe, meus pais me compararam 

sempre com os outros e eu sempre, eu comecei por costume me comparar com fulano. 

Nossa o namorado da Dr faz isso pra ela o An não faz isso pra mim. Nossa o An não 

presta, aí o An fazia outras coisas que o namorado da Dr nunca pensou em fazer, e 

comecei também a perceber que eu não tenho a necessidade que as meninas têm que os 

outros façam por elas porque eu mesma já faço por mim. Então não dá sentido o outro 

fazer. Porque eu sou muito independente, sou o tipo da pessoa que quando eu quero 

alguma coisa eu vou lá e corro atrás daquilo assim. Eu não espero, não sou aquela mosca 

morta que espera que tudo aconteça, eu faço a minha vida do jeito que eu quero, não 

consigo mudar ela, mas fazer ela eu faço, então por isso que fica difícil as pessoas se 
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relacionarem comigo, fica difícil, porque também eu tinha uma pira muito grande né, 

todas as minhas amigas tinham relacionamentos que duravam né, um, dois, três, quatro, 

cinco anos. Os meus no máximo chegava há três meses. Eu comecei a pensar porque um 

homem consegue ficar do meu lado no máximo três meses. Falei, ah meu Deus será que 

eu sou tão chata assim! Porque três meses é o tempo que eu me dou pra não me apegar 

muito àquela pessoa. Aí eu mando a pessoa embora assim. Tchau assim e até três meses 

eu fazia tudo pro An, até os três meses. E eu fazia de tudo pro An sumir da minha frente 

também. Assim, pra ele me odiar também, pra não me machucar e sair fora depois. Só 

que ele foi assim, aí ele é muito persistente, e aí eu comecei a amar ele como eu amo hoje, 

e ele sabia que podia fazer qualquer coisa que eu não ia mais me desligar dele, tão 

facilmente. E não era porque eles iam embora era porque de certa forma eu pedia a eles 

que eles fossem, aí depois eu descobri que eles iam embora mais eles voltavam. Eu 

sempre tive esse ciclo de namoro, vai e volta, vai e volta. E que eu tenho uma vida 

diferente de todo mundo porque eu sou uma pessoa diferente. E é isso. 

FC - É isso? 

P - Eu acho que é, eu respondi a sua pergunta?  

FC – Ta ok.  

 

Planejamento clínico: Dar continuidade aos enraizamentos. 
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SÉTIMO ENCONTRO  

 

Obs. Neste encontro a partilhante entra e não espera a FC dar início, ela mesma o faz. 

 

P – É, eu devo ta meio estranha ultimamente. Porque me deu uma sensação de 

crescimento nos últimos dias, assim crescendo mesmo, como se eu tivesse deixando de 

ser criança sabe. Começando a ser responsável por mim, aí eu comecei a rever todas as 

minhas escolhas, tudo que tava acontecendo comigo, fiquei lembrando muito das coisas 

que eu falo aqui, analisando elas e comparando as coisas que eu falo aqui com as coisas 

que tão acontecendo. E aí eu percebi que a minha relação com o An, tava, tava ficando 

meio que insuportável, porque ele ta com os problemas dele, mas ele não quer dividir, 

não falava que o problema era com ele e acabava descontando em mim, e isso já tava 

enchendo o saco, porque eu sempre chamava ele pra conversar e ele não tava nem aí. E 

ele começou a ir na minha casa e não falar nada comigo, ficava lá umas cinco horas 

parado, olhando pra minha cara, e eu falei pra ele que eu ainda não estava morta, pra ele 

ficar lá me velando, e me incomoda. Eu sei que eu tenho que esperar o tempo das pessoas 

porque pra algumas coisas eu sou muito rápida, mas não tenho muita paciência de ficar 

esperando o tempo do outro. Eu fico forçando aquilo, até que, mas na boa, eu tentei 

entender. Mas aí ele sumiu assim, ele, sexta, sábado, ele não apareceu, eu fiquei o 

domingo, só que no domingo eu não grilei, antes quando ele não aparecia meu mundo 

acabava. Eu ligava pra minha mãe, claro que eu não contava o motivo que eu tava ligando, 

mas eu me sentia abandonada. E por me sentir abandonada que eu comecei a pensar que 

o maior grilo que eu tenho coma minha mãe é o abandono, ela tava sempre me deixando 

sozinha e, porque que eu tenho que ter um namorado que também me deixa sozinha? 

Então, eu não quero isso, e eu deixo isso muito claro pra ele, eu deixei isso muito claro, 

sempre. Se ele tivesse um motivo formidável, beleza, mas se ele não tem, eu acho que...aí 

eu conversei com ele, ele foi lá em casa domingo assim, aí ele começou a me falar que 

ele tava com problema que ele tava entrando em depressão porque ele não tinha emprego, 

porque ele perdeu a filha. Eu também acho todos os motivos graves, mas eu sou do tipo 

da pessoa que acho que não adianta você ficar muito em cima, chorando o leite 

derramado. Vai correr atrás de outro leite entendeu?  Porque se você não tem emprego, 

São João é uma cidade que realmente não se tem o que fazer, cria, inventa, porque eu 



Revista Partilhas 
 

             Instituto Mineiro de Filosofia Clínica                                             Ano V, n. 5, nov. 2018 

P
ág

in
a2

3
6

 

ISSN: 2359-4950 

sempre inventei sabe, então eu acho muito fácil pras outras pessoas que tem a mesma 

estrutura que eu inventarem também, porque que ele não vai caçar alguma coisa pra fazer, 

mesmo que não seja remunerada, mas ocupa o tempo, entendeu? E, ele nunca quer fazer 

isso. Ele quer ficar chorando. É, a filha dele faleceu, mas ninguém vai substituir, ninguém 

vai trazer ela de volta novamente. Então, fazer o que né. Bola pra frente. Mas aí ele me 

falou que o problema era dele, com ele, ele não queria que afetasse ninguém e, que se 

tivesse me afetando era pra eu perdoá-lo, mas que eu ainda não estava incomodando ele, 

que então nossa relação continuava da mesma forma. Mas continuava da mesma forma 

como, gente? Não tava da mesma forma. Aí, beleza, passou um tempo assim, ele começou 

a passar mal, que ele tem né, esse problema todo, aí me deu vontade de perguntar pra ele 

se ele tinha voltado se drogar, e ele me falou que tinha. Há duas semanas, aí eu fiquei 

muito puta. Muito, porque no inicio do ano ele terminou comigo porque ele tinha voltado 

a fumar maconha, aí ele volta pra mim e volta pra maconha! Eu sofri pra caramba, 

entendeu? E eu sei que tô sendo egoísta, mas acho que tem, esse é o meu limite entendeu? 

Ce também, ele vai, faz e não fala pra mim. Acho que é falta de lealdade porque tudo o 

que eu faço eu falo pra ele, entendeu e ele simplesmente, e ele falou que ele não ia me 

contar. Aí eu fui e falei pra ele que a vida dele, ele ta precisando de descanso né, porque 

tudo ta cansando demais pra ele. Porque ele não quer ir pra faculdade porque ta 

desanimado, porque ta sozinho, ta cansado. Aí eu falei pra ele, que eu dava inteira 

liberdade pra ele, que se eu tivesse cansando muito ele podia sair fora. Descansar de mim, 

porque ele tava me cansando também. Porque eu amo ele, de fato, mas também tem limite, 

porque, eu sou aquele tipo de pessoa que me dou inteira, mas preciso receber, entendeu? 

E se eu não tô recebendo, pra mim, não é uma relação utilitária, mas pra mim, perde todo 

o sentido. Só dá, dá, dá e nada. E também, até quando ele ia conseguir levar isso sabe. 

(chorando) Aí ele ia deixar de ficar comigo pra ir “puxar um begue” (gíria local que 

significa fumar maconha) com os amigos dele? E como que eu ia ficar perante essa 

situação? Porque quando eu saio e os amigos dele me encontram na rua, aí nossa como 

ce sai e deixa o rapaz tão mal. Aquela confusão inteira. Então eu acabo me sentindo 

culpada, entendeu? Porque simplesmente o cara não aparece, não da satisfação, é como 

se eu não fosse importante, entendeu? Aí eu falei pra ele um monte de coisa que 

aconteceu, falei sobre ele me ignorar quando os amigos dele chegam perto, entendeu? Eu 

sei que ele precisa muito da aceitação do grupo, mas eu também preciso ser aceitada, 

principalmente por ele. Eu falei mesmo, que eu tô pouco me lixando pros amigos dele. E 

tô mesmo sabe. Por mim, eu namoro ele, não com os amigos. Eu não sou coca-cola pra 
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todo mundo ficar gostando de mim, eu não estou a venda, então (chorando mais) era pra 

ele refletir sobre tudo isso que tava acontecendo. Porque ele ta num estágio que ele é o 

único certo, todo mundo ta errado, ele é o dono da razão, sabe. Então ele falou assim que 

ele devia mesmo ter me magoado muito por eu ta falando tudo aquilo pra ele. Ele nunca 

que tinha prestado atenção nisso. Mas que ele achava tudo normal, assim. Aí eu fui e falei 

assim que se ele acha tudo normal, porque ninguém muda né, a gente não muda aquilo 

que é normal né, se ele não ia mudar, eu mudava então. Que foi bom enquanto durou, mas 

que não ia rolar mais. Aí ele foi e falou que então ta. (chorando desolada). Foi um horror 

(agora rindo e chorando). Eu não queria, e assim, não que eu não esperasse, porque do 

An eu já aprendi a esperar qualquer coisa, eu nem me surpreendi muito. Não briguei, não 

chorei, não...e simplesmente abri a porta e deixei ele ir. E até ontem eu tinha, eu achava 

que eu tinha feito a coisa certa (chorando). Porque isso ia machucar pra caramba daqui 

algum tempo né. Só que aí comecei sentir falta, porque é tão ruim ficar sem o An assim, 

sem o An por perto porque dói muito quando ele não vai me ver, ou quando ele vai me 

ver e não fala comigo, ou quando, sei lá, dói naquele momento, aí depois se ele vai embora 

eu esqueço e continuo amando ele. Aí como eu sei que no próximo final de semana não 

tem An mais, aí dói todos os dias sabe, dói todos os momentos. Mas eu não quero mesmo 

ter essa relação. Eu não quero que ele estrague tudo o que eu sinto por ele, tudo de legal 

que ficou, sabe. Se eu continuar com ele assim, eu acho que vai acabar estragando tudo, 

tanto pra mim quanto pra ele. Mas também ta sendo difícil lidar com isso assim. Uma 

coisa que eu lutei tanto pra ter e eu optei por deixar ir. Optei assim, meio que na marra, 

porque eu queria continuar. É isso só hoje. Eu não sei o que fazer. Nem você né? Dá medo 

porque eu tô assumindo uma relação que ninguém apóia né? Porque quando você não tem 

apoio a responsabilidade é única e exclusivamente sua. E eu morro de medo de voltar a 

ficar como eu fiquei no início do ano, por causa dele sabe. Não quero mesmo isso pra 

mim. Não quero. E não dá pra aceitar tudo do outro. Eu tive que lutar pra ele me aceitar 

e, eu tive que rever um monte de coisas. Não vou aceitar ele de qualquer jeito. Porque eu 

tenho toda uma história, eu acredito num monte de coisa sabe, não dá pra deixar de 

acreditar. Eu acho complicado um cara de 22 anos sendo sustentado pelos pais. Acho 

complicado a pessoa fazer uma coisa que não gosta. Fazer isso por quê? Acho muito 

hipócrita aquilo. Eu acho a vida dele meio medíocre sabe. E é difícil assim, eu não aguento 

ficar calada, eu tento não expressar, mas eu acho difícil. E também eu não sei até que 

ponto eu consigo respeitar ele. Mas eu também não queria viver sem ele. (silêncio 

insistente) 
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FC - E aí? 

P - Então, eu também não sei, porque se eu for lá falar com ele não vai acreditar. Ele não 

vai voltar. Porque o que ta feito ta feito, não adianta chorar pelo leite derramado. Certo? 

É, talvez um dia, ele possa voltar. Porque (chorando muito) as pessoas não são leite. Foda 

né? Mas se eu não lidar com isso vou acabar sendo como a minha mãe de novo. Detesto 

não saber que ele quer da vida. Eu detesto não saber o que eu represento, aonde vai tudo 

sabe. Eu não sei o limite que ele tem pra isso. Não sei não Marta. Não sei. Eu sei que eu 

vou sobreviver, vou continuar no PET, tendo coisa pra fazer, e sei que eu não tô de todo 

errada.  

 

OBS: A partilhante fez um sinal com as mãos que por este dia estava acabado. A FC 

optou por deixar para outro dia a continuidade dos enraizamentos. 

 

Planejamento clínico: dar continuidade aos enraizamentos. 
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OITAVO ENCONTRO  

CONTINUIDADE DOS ENRAIZAMENTOS  

 

 

FC - R num dos nossos encontros você me contou que você sempre teve a impressão 

de ta sendo assim rejeitada. E que foi sempre assim, meio péssimo. Como assim 

péssimo? 

P - É porque a rejeição é uma coisa que eu sinto, mas ninguém vê. Porque pra todo mundo 

eu sou a queridinha da casa né. Nossa todo mundo me ama, mas (gemido), é porque meu 

pai, minha mãe chegou a ir na sala pra, é de um consultório pra me abortar.  Aí depois 

eles falaram, vamos ter o filho, mas vamos ter um menino. E veio a R, que não era menino. 

E eu não me encaixava muito na realidade deles. Porque eles não podiam, porque era 

mais uma pessoa pra sustentar, e eles passavam grandes dificuldades. E também, eu 

acredito que eles nem percebam isso, eles também não receberam carinho nem de pai nem 

de mãe, então eles não acostumavam passar isso sabe, não tinham paciência pra sentar, 

conversar, brincar assim, dar atenção mesmo. Eles não têm essa prática. Eu sou muito 

distante da realidade deles. E eu sinto sabe, que desde pequena eu vou em busca disso 

sabe, eu fazia de tudo pra chamar atenção deles. Só que assim, eu tentava mas era muito 

pouco, sempre tinha que fazer mais, era uma busca continua pra que eles prestassem 

atenção em mim. Mas é uma atenção muito afetiva assim, porque eles sabem o que eu tô 

fazendo, onde eu tô, como eu tô, as coisas praticas da minha vida, eles estão por dentro 

delas. Mas afetivamente eles são distantes e eu acho isso complicado. Complicado eu 

lidar com isso, eu necessito disso sabe.  Porque como eu convivi a vida inteira com as 

pessoas sendo muito práticas, os meus pais são extremamente práticos, eu aprendi a ser 

prática. Não preciso de ninguém prático do meu lado porque eu sei me virar. Mas eu 

preciso que as pessoas me dêem carinho. Porque isso eu não recebi. Recebia da minha 

professora, da minha vizinha, mas deles mesmo não, porque eles sempre tavam ocupados 

com alguma coisa. E até hoje eu não consigo conviver com isso, sabe. E as pessoas me 

acham extremamente carentes assim, eu não consigo controlar e fico pentelhando, 

incomodando as pessoas assim, pra que elas me dêem carinho. (pausa) Ah, saber como 

eu estou de verdade. Porque às vezes eu tô rindo pra todo mundo, mas nem por isso eu tô 
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bem, sabe. E ninguém quer saber. Eles aceitam aquilo que eles estão vendo e é sentar e 

conversar mesmo comigo e saber como ta se dando o processo que eu...e acho que é isso. 

Tanto é que meus melhores amigos, a gente tem essa troca né. A gente faz isso um com 

o outro. Então, é cuidar né. Saber quem o outro é, querer me conhecer, não pegar uma R 

pronta e acabada e achar que ela é assim e não vai mudar mais. Ah, eu acho que é só isso 

mesmo assim. Acho que, porque as demais coisas vem através de uma troca, se ce começa 

a fazer ou outros também começam porque toda ação tem uma reação. Então eu acho que 

não preciso mais de que isso sabe, isso apenas me basta assim, num primeiro momento 

né. Porque depois eu acho que as coisas vão surgindo. Aí elas, e também eu fico feliz 

assim, das pessoas se sentirem felizes ao meu lado. Mas não uma felicidade forçada. Elas 

estarem felizes por eu estar ali também. Como se eu realmente tivesse certa importância 

pra elas, não fosse só mais uma que não tivesse significado que fosse só uma relação...o 

importante assim, é as pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto não tem isso não. Não 

te respondi né, mas é só. (silêncio) 

FC - Outra coisa que você falou é, que desde pequena você tem facilidade pra lidar 

com as pessoas excluídas, como assim pessoas excluídas? 

P - É, as pessoas excluídas são aquelas assim que quase ninguém gosta delas assim. Não 

conseguem conviver com elas né. E eu tenho uma atração tão grande por essas pessoas 

assim, porque eu acho que elas valem apenas sabe. O CH, ele é realmente uma pessoa 

que ninguém gosta dele. Sou a única pessoa, do nosso meio né, que gosta dele, ninguém 

mais tolera ele. E é uma pessoa que hoje, ele tem uma pós-graduação, ele trabalha num 

puta emprego, ele faz teatro, ele tem uma cultura muito grande. Mas ele é muito chato. 

Intolerável, as pessoas não conseguem conviver com ele. Primeiro porque ele é 

homossexual, e não, hoje ele já aceita, mas antes ele não aceitava. Hoje ele passou a 

aceitar, mas não assume. E, porque ele deseja ser tudo aquilo que ele não é. E ele não 

mede esforços, ele passa em cima de qualquer um pra chegar onde ele quiser chegar. E 

as pessoas não conseguem, elas acham isso errado. Eu também não acho certo, mas não 

tô aqui pra ficar julgando o cara. Porque do CH eu não sei a história porque ele nunca 

quis contar, mas acho que todos têm suas próprias razões. Talvez um dia eu já fiz e não 

percebi, ou vou fazer uma dessas com alguém, assim. Ele não passa, no sentido de passar 

a perna no outro sabe, (inaudível) ele suga ao máximo a pessoa depois abandona, joga 

fora, descarta, nem te cumprimenta mais. Então complicado né. Tem a V, ela é outra 

pessoa que tem o histórico familiar deprimente. Porque realmente a V nunca teve família, 
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assim, minha vida é um paraíso perto da vida dela. Os pais dela assim, o pai dela é 

alcoólatra, a mãe dela não morava em casa pra não ter que morar com o pai dela, ela tem 

um monte de irmãos aí tem brigas familiares terríveis, onde tem que chamar a polícia, ela 

passa, passa não, passou fome. Então eu acho que ela é excluída de uma certa forma da 

sociedade, assim. Ela não podia desfrutar das mesmas coisas que eu desfrutava, então 

acho que, e eu sempre procurei essas pessoas. É, pra ta ajudando de uma certa forma. E a 

V eu sei que eu ajudo assim, porque a gente já conseguiu um monte de coisas juntas 

assim. Então, cada um tem sua própria exclusão assim, não é, mas eu acho que elas me 

fascinam porque eu acho elas mais fáceis de conquistar. Como elas são extremamente 

carentes, qualquer coisa serve né? (risadas) então elas não vão ficar me criticando muito, 

é como se elas fossem me aceitar do jeito que eu sou. Não tem muita exigência, acho que 

é por isso que eu me aproximo mais dessas pessoas do que daquelas certinhas assim.  

FC - Que mais? 

P - Não só que eu gosto delas mesmo. Mas hoje eu já consigo lidar com outras pessoas 

que não sejam assim, não que elas morem no fundo do meu coração, porque amizade é 

uma coisa que você faz na sua adolescência depois se torna difícil né. Mas, hoje eu já 

consigo lidar com pessoas que tem uma vida equilibrada, eu consigo me aproximar e 

conquistar essas pessoas. Numa boa. (silêncio) 

FC - Você falou pra mim que você descobriu que seu pai não era mais aquilo. Que 

ele era uma pessoa normal. Como assim uma pessoa normal? 

P - É porque a gente não achava meu pai um cara normal. Porque minha mãe todo dia ela 

falava que meu pai era o melhor pai do mundo, que ele era um homem trabalhador, 

honesto, responsável, nossa meu pai era um “Ser” perfeito! E eu e a B crescemos, nossa 

meu pai é um cara muito legal. E aí quando a gente começou a raciocinar pela gente 

mesma, a gente viu que o pai não era aquilo tudo. Nossa! Meu pai era um cara que ia pro 

buteco, jogava truco, bebia e aí meu pai, ele, nossa, ele comia de boca aberta, fazia aquilo 

tudo que todo mundo faz.  Foi uma decepção, assim, nossa! O pai não é aquele super-

herói né que a minha mãe ficava falando sempre, porque meu pai deixava as continhas 

dele assim, sem pagar, que ele fazia tudo como...(risadas) Aí depois a gente foi vendo 

assim, que meu pai ele mudou muito. Mas eu acho que ele mudou porque a vida dele 

mudou também. Ele, ah ele, porque antes acho que ele se sentia sozinho ele acabava se 

apegando a minha mãe, aí quando a gente mudou de casa, minha mãe fala, aí ele virou 
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uma merda né. Porque aí ele começou a ter os amigos dele. Aí minha mãe já começou a 

não aceitar aquilo. Porque minha mãe é uma pessoa possessiva. Aí meu pai começou a 

sair, ir pro churrasco, ir viajar, e deixar a família de fora, deixar sozinha né, e meu pai 

adora ficar sozinho assim. Porque meu pai gosta de coisas, que eu gosto também, mas 

que minha mãe detesta. Meu pai adora um furdunço (festança, bagunça) sabe. Tem um 

forró, uma pinga ta ótimo. Já festa da minha mãe é diferente, festa da minha mãe é toda 

arrumadinha, aquilo tudo bonitinho, combinando né. Minha mãe viveu a vida dela inteira 

com pessoas que tinham alguma coisa, uma cultura elevada, tinham uma boa situação 

financeira. Meu pai não, era pobre igual a gente mesmo, mas pobre mesmo. Então eles 

têm uma realidade diferente um do outro e a gente ficava dividida assim né, o que nós 

vamos fazer? Então, aí depois meu pai começou realmente a “pisar na bola”, ele começou 

a trair a minha mãe, ele já levantou a mão umas duas vezes pra bater nela, mas não bateu. 

E a gente via aquilo tudo, e meu pai ele adora falar que a minha mãe nunca fez nada pra 

ajudar ele, que ele conseguiu tudo sozinho. E a gente acha um desaforo, porque se a minha 

mãe deixou a gente sozinha pra trabalhar pra ajudar o camarada, como que hoje ele vem 

falando isso né? Que a minha mãe, a vida dela ta toda na família assim, tudo o que a 

minha mãe tem, o que ela é, é a família dela. Ela viveu pra isso. Aí ele vai e começa a dar 

umas alfinetadas assim. E também eu me decepcionei com meu pai pelas relações, pela 

relação que ele tinha com a minha irmã, que era péssima. Ele via minha irmã como um 

monstrinho, espancava ela e tudo bem. E quando ele precisava dela ele sorria, pedia, ela 

fazia e ele fechava a cara de novo. Então, acho que essa foi a maior decepção com meu 

pai assim, saber que ele tinha muitas coisas de ser humano e que tinha defeitos e que eu 

não sabia lidar com aquilo. E hoje eu sei né, que tem coisas que não tem nada a ver, que 

não é comigo. E mesmo ele me respeita pra caramba e a gente tem uma relação super 

legal, ele não é meu amigo porque eu não conto tudo pra ele, mas ele é um bom colega 

assim, e também ele me conta assim, os problemas, eu sou a única da casa que participa 

da vida dele. E só que com catorze, quinze, dezesseis anos eu não aceitava isso né. Porque 

ele também, eu fui descobrir que meu pai era ciumento depois que eu levei o An em casa, 

porque eu achava meu pai super liberal né. Mas aí depois eu comecei a pensar numas 

coisas e, mas ele era ciumento, ele ficava implicando porque eu saia, a roupa que eu usava 

né, e aquilo me enchia o saco porque com dezesseis anos eu visto o que eu quiser né. Eu 

sou dona do meu nariz. Então meu pai que preocupe com a vida dele. Eu resolvo a minha. 

Então tinha esse certo conflito assim, com ele. Mas que hoje, ta resolvido assim. Acho 

que...do meu pai eu não guardo mágoa, não guardo rancor, eu, eu humanizei meu pai e 
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aceito ele. Eu acho que eu tenho uma grande dificuldade em lidar com a minha mãe assim. 

Eu não sei se é porque eu amo ela demais ou não sei por quê. Minha mãe é difícil assim. 

Eu vejo muitos defeitos na minha mãe, que eu tenho. (risadas) Aí eu fico lá tentando 

mudar minha mãe, sem respeitar a história de vida dela né, o contexto que ela vive 

atualmente, e sempre da briga né. E ela assim, fica pegando mais no meu pé né. Nossa e 

como isso me incomoda. Porque ela, porque meu pai é do tipo do cara que chega e fala 

assim, eu não gostei disso pronto e acabou. A minha mãe não. Eu não gostei disso, na 

hora do café, aí entre o café e o almoço ela fala mais um pouquinho, na hora do almoço 

ela da linha, depois de uma meia hora ela repete, só pra ce não perder...ela fica falando 

direto assim, ela não vê que tem outro lado. Porque tudo tem um outro lado, que tem um 

porque que as coisas acontecem, então acho meio complicado conviver com ela. E minha 

mãe protege demais, e ela também é muito dramática, ela fica fazendo um drama da vida 

dela, (risadas) que pra mim, que tô de fora né, fica fácil de resolver. Mãe aceita minha 

filha, se não vai sair disso, então se aceita e convive com isso. É porque, que nem quando 

o ZM. falou uma coisa muito legal que é o seguinte: que se você não tem, se você não 

quer mudar sua circunstância, a circunstância que ta te machucando, que ta te ferindo, 

você vai morrer com ela. É o que acontece com a minha mãe, ela não quer mudar, ela 

também detesta mudança. E ela não sabe conviver com isso. E acho que é isso. Do meu 

pai. Então ta por hoje? 

FC – Ta.  

 

Planejamento clínico: Dar continuidade aos enraizamentos. 
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NONO ENCONTRO  

 

Obs. Antes da continuidade do processo terapêutico a partilhante inicia o encontro 

 

P - Eu fiz uma outra coisa que quero mostrar, pode? 

FC – Ok. Vamos lá.  

P – (A partilhante entregou para a FC algumas folhas de papel que foram escritas por ela 

e pediu que a FC as lesse. Depois explicou que por pensar muito nas coisas que fala 

durante as consultas resolveu fazer uma comparação entre todos os homens relevantes de 

sua vida e procurou buscar o que eles tinham de igual e de diferente) 

        A FC por ajuizar que os escritos podem conter dados relevantes para a clínica, os 

transcreveu e colocou como elemento deste nono encontro. 

Al R S G (Du) 

Olhos: azuis 

Cabelo: loiro claro 

Altura: 1,65 m 

Idade: 17-25 

Profissão: nenhuma 

Relação familiar: péssima 

Viciado em todos os tipos de droga 

Signo: peixes 

Gostei: Carinhoso, cuidadoso, preocupado, amigo, gentil, meigo, doce, calmo, romântico, 

alegre, atrapalhado, disponível, dedicado, vaidoso, cheiroso, agradável, bonito, 

“generoso”, respeitador.  

Não gostei: Fumava, amigos desagradáveis, mal pagador, e não gostava dos meus amigos. 
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Outros não gostavam: ladrão, viciado, garoto de programa, manso, folgado, aproveitador 

e mentiroso. 

S E 

Olhos: castanhos 

Cabelo: preto 

Altura: 1,67 m 

Idade: 19 

Profissão: cobrador de ônibus 

Relação familiar: razoável 

Ex-drogado 

Signo: leão 

Gostei; apaixonado por mim, divertido, alegre, atencioso, dedicado, romântico, sincero, 

bom de beijo, me elogiava, me buscava no colégio, carinhoso, dançava e cantava comigo 

e para mim, democrático. 

Não gostei: consumia todo meu tempo, fumava, não estudava, pão duro, não tratava bem 

a minha família e muito legal com as outras garotas. 

Outros não gostavam: o achavam bobo e sem educação. 

D 

Olhos: não lembro 

Cabelo: não lembro 

Altura: não lembro 

Idade: não lembro 

Profissão: estudante e militante 

Relação familiar: inexistente 

Viciado  
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Signo: libra 

Gostei: inteligente, conversador, divertido, esforçado e engajado. 

Não gostei: bebia, se drogava, desleal, descompromissado, usava as pessoas, não 

respeitava os outros, não trabalhava, explorador e folgado. 

Outros não gostavam: minha família não sabia do relacionamento então não opinava. Mas 

se soubesse tenho certeza que não gostaria. 

M T 

Olhos: castanho claro 

Cabelo: negro 

Altura: 1,70 m 

Idade: 19 anos 

Profissão: aluno 

Relação familiar: razoável para boa 

Viciado  

Signo: peixes 

Gostei: inteligente, culto, incomum, delicado, atencioso, dedicado, divertido, amigo, 

solitário, carente, gosta de boas músicas, expressa sua opinião, determinado, um delicioso 

amante, bom caráter, sincero, gosta de conversar.  

Não gostei: bruto, grosso, desligado, infiel, sem educação, autoritário, preconceituoso, 

não assume compromisso.  

Outros não gostavam: desequilibrado, doido e sem educação. 

An F R  

Olhos: castanho  

Cabelo: preto 

Altura: 1,75 m 
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Idade: 22 anos 

Profissão: estudante 

Relação familiar: ruim 

Viciado  

Signo: capricórnio 

Projeto de vida; cursar letras, constituir família, ter casa e carro. 

O que gosta de fazer: jogar vídeo game, ficar com os amigos, ouvir musica dos anos 60 e 

70 (internacional), estudar línguas e assistir filmes. 

Bicho de estimação: Juju 

Maior perda: a filha 

Melhor fase da vida: quando trabalha 

Comida predileta: salpicão e salada 

Melhor amigo: varia entre o P e o G 

1a. Fase do relacionamento: atencioso, dedicado, inteligente, disponível, romântico, 

calmo, meigo, organizado, generoso, gentil, educado, amigo, companheiro, apaixonado 

por mim, excelente caráter, um bom amante, carinhoso, preocupado, doce, fiel, bondoso, 

compreensivo, sincero, gosta de conversar, cuidadoso, sensato, agradável, respeitador, 

alegre, desejou conhecer minha família, paciente. 

Não gostei: passivo, doente, depressivo, rancoroso, pão duro, sem atitude, não demonstra 

sentimentos, seguro demais, não gosta de nada que eu gosto. 

2a. Fase do relacionamento: eu gosto do An 

Não gostei: ausente, despreocupado, não tem tempo, não sente minha falta, não cuida de 

mim, e continua não gostando das mesmas coisas que eu.  

 

FC – (Após a leitura) E aí?  
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P – Descobri que todos são iguais...nem quero falar mais nada hoje.  

FC – Ok. 

 

Planejamento clínico: dar continuidade aos enraizamentos. 
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DÉCIMO ENCONTRO  

CONTINUIDADE DOS ENRAIZAMENTOS 

 

 

FC – Olha só R, muitas vezes durante os nossos encontros você se refere às pessoas 

como louquíssimas. Pode me explicar melhor, dar exemplos? 

P – Acho que era mais pela idade deles assim, eles tavam entrando na juventude assim, 

mas eles não tinham muito juízo. Eles eram meio inconsequentes assim, se achavam 

donos da razão, e vou citar exemplos. O S ele saia de casa um dia né e ficava quinze fora 

de casa sem dar satisfação pra ninguém, e isso é louquíssimo, eu acho porque se ele mora 

com as pessoas ele tem que falar pras pessoas onde ele ta.  E ele cismou assim, que queria 

casar comigo assim, que era pra eu sair de casa também, mas nem falar pra minha mãe. 

E ele achava que eu realmente ia fazer isso. Então eu acho que ele era meio inconsequente, 

assim por isso que eu acho louquíssimo (inaudível), então louquíssimo não é uma pessoa 

que baba, revira os olhos não. Não no sentido patológico, só o T. O T não chega a babar, 

virar os olhinhos, mas quase (risadas). Falta muito pouco porque o T, ele é uma pessoas 

depressiva né, e ele também é dramático, então, muito parecido comigo né, dramático 

assim e ele cisma que o pai dele é a pessoa que ele ama então todos tem que ser igual ao 

pai mesmo por exemplo, se eu não conheci o pai eu tinha que ser igualzinho ao pai senão 

ele não aceita ninguém sabe. E de vez em quando, quando ele ta muito carente de pai ele 

arruma uma namorada aí ele namora em casa para ficar conversando com o pai da guria 

sabe. E... uai, ele adota um pai e as meninas acham aquilo estranho né. E ele assim, que 

mais, ele faz bomba caseira, explode no colégio, sabe? E eu acho isso meio assustador, 

ele (inaudível) esquisito né? Minha irmã tem essa mania, ela já quase queimou a casa 

duas vezes, mas ela acende vela pra todos os anjos possíveis e impossíveis, por todos os 

motivos, eu acho estranho, não louco. Porque é um lance dela com ela mesma né, até que 

a vela cai e comece a pegar fogo é um lance dela com ela mesma, mas quando coloca 

terceiros na situação eu acho louquíssimo. Então ele, o T, ele lê as coisas e acha que aquilo 

é verdade sabe, e porque o T é louco, mas inteligente sabe. Já o S é um louco “porra 

louca” assim, faz tudo que dá na cabeça, sem pensar, mas ele é extremamente inteligente. 

Mas o An não é louquíssimo. Ele é normal. Ele é muito certinho. Qualquer coisa que ele 

for fazer que a sociedade possa achar estranho, ele não tem coragem. Assim, pelo menos 
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perto dos outros não né. Porque o T não fazia na frente de todo mundo e tava pouco se 

lixando, foda-se o mundo né. O An não. O An é mais discreto. É exatamente, e isso é uma 

qualidade que eu não tenho. A discrição. E eu acho que isso é uma qualidade no An, é eu 

acho. Eu esqueci de por né no papel que eu acho isso. Eu só não sei lidar com ela, mas eu 

acho. É que é muito complicado ficar perto de pessoas discretas. Porque como eles são 

discretos, não, nunca da pra você saber exatamente o que eles tão pensando o que eles tão 

passando. E ele também acha complicado porque eu não sou nada discreta, tem essa 

tensão assim, mas eu acho interessante as pessoas serem discretas. E eu aprendi muito 

com ele a ficar assim, mais na miúda né. Ah, ficar na miúda é ser discreta, ta? (muitas 

risadas) 

FC – Ah, R você falou pra mim que quando ce veio pra cá, foi muito conturbado. 

Como assim conturbado?  

P – É eu saí de um ambiente onde todo mundo conversava comigo porque gostava 

realmente de conversar comigo. Mesmo quando tinham um monte de coisa pra fazer 

paravam um tempinho pra conversar comigo. E vim pra cá, onde eu não conhecia 

ninguém, todo mundo era diferente de mim, a concepção de vida radicalmente diferente, 

e sendo que eu não era a única, que tinha isso. Todos que tavam ao meu redor tinham a 

mesma sensação. Todo mundo tava saindo do seu mundo e vindo pra cá. Só que eu não 

consegui lidar com isso. Eu achava as pessoas muito chatas assim. Nossa, como elas eram 

chatas, meu Deus do céu! Muito intrometidas, não gostavam de cuidar da vida delas, 

gostavam de cuidar da minha. E não, eu ainda não estou acostumada com isso. Eu vim de 

um ambiente que as pessoas, se você não gritar elas não te enxergam né, elas passam por 

cima de você, porque elas têm muito que fazer, uma vida muito corrida né. Aí eu vim 

aqui pra São João onde todo mundo sabe o que você ta fazendo. Vou ser vigiada, sempre, 

e eu não sabia lidar com isso, e uma cidade cheia de preconceitos também. Ce não pode 

fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, você não pode ser assim, nem assado, você 

tem que andar bem vestida, se comportar bem, uma coisa assim que, pra sociedade ver 

mesmo sabe. E eu não sou assim, (inaudível), só que se eu agradar ótimo e se eu não 

agradar tudo bem. Eu não me moldo pelos olhos do outro não. Pelo menos eu tento ao 

máximo ser o que eu sou. E eu me sentia extremamente sozinha e assim, eu encontrei 

pessoas legais, mas encontrei pessoas legais que eram estranhas assim. Estranhas assim, 

porque elas se diziam donas do saber né, tinham todo um conhecimento filosófico e 

lógico, e começavam a me manipular né, sabe aquelas pessoas que calculam? E eu não 
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sei lidar com isso, eu sei lidar com aquelas pessoas que sentem né! Se ce sente ce faz, não 

fica calculando as coisas. E isso me incomodava muito, porque se eu chorasse queria 

significar isso, e não era né, eu tava chorando porque eu queria chorar se sorrisse era 

porque queria sorrir, então, e aí eu me perguntava o que eu tava fazendo numa 

universidade né, foi aí que pela primeira vez eu percebi que aqui não era o meu lugar, era 

um lugar muito diferente do meu. Nossa eu me achava demais só porque eu lia livro 

infanto-juvenil, romance né, e aí veio Platão, e eu não entendi nada. Então, era uma 

realidade muito diferente da minha. Tudo era muito diferente. E até hoje continua sendo 

muito diferente só que hoje eu aprendi a lidar com essas diferenças. Mas antes não, antes 

não. Ta bom? 

FC – Ok, R. você me falou também que você tem também um lance interessante com 

as pessoas... 

P – Você aprendeu a falar lance...(interrompendo a FC e risadas). 

FC – É, (risadas). Que você gosta das pessoas, mas você precisa também que elas se 

afastem de você, pra que você sinta saudades. Você pode me explicar isso melhor? 

P – É porque eu gosto das pessoas mais eu preciso do meu espaço né. E é como se eu 

quando tivesse perto da pessoa, quando eu tô perto da pessoa eu não consigo visualizar 

toda a importância dela. Então eu preciso que ela saia um pouquinho assim, de cena pra, 

pra eu descobrir qual a importância dela na minha vida. Deixa eu explicar, senão você 

acaba me perguntando né. Sair de cena é ficar uns dois dias sem me ver, por exemplo, 

dependendo da pessoa né. Pra saber se ela é realmente importante. E pra ela viver sem 

mim também pra ela saber qual é a minha importância pra ela. Porque não vale ser 

importante só pra mim, eu também tenho que ser importante pra pessoa que esta comigo. 

Todas elas, eu preciso ser importante pros meus amigos, pro meu namorado, pra minha 

mãe. Eu não gosto de sair de cena, tenho grande dificuldade pra sair. Então eu preciso 

que as pessoas saiam. Como se o retornar fosse a prova maior de que vale a pena, 

entendeu? Que não é perder, é louco né? É isso. (silêncio insistente) 

FC – Você também me disse que você veio pra cá e que aqui era péssimo, mas que 

era o seu lugar. Como que é isso?  

P – Porque a circunstância é péssima, mas ela tem uma coisa boa, que é o curso. Porque 

eu queria fazer o curso da Filosofia. Porque não tinha sentido eu ficar na casa dos meus 
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pais pra ser recepcionista, fazer curso técnico, não era isso mais que eu queria na minha 

vida. Eu queria estudar Filosofia e é isso. Então, se era São João del-Rei, pra mim pouco 

importa tendo Filosofia ta ótimo. Foi assim que eu consegui lidar com a cidade e com as 

pessoas. Por causa da Filosofia. Depois por causa do An, aí amenizou. Embora hoje assim, 

eu sinta vontade de voltar. Largar tudo dar tchau, falar não, agora já, beleza, pra casa, pra 

casa não, pra  Belo Horizonte porque eu não quero voltar a morar nas casa dos meus pais. 

Mas, porque a minha mãe me ensinou que a vida não é um mar de rosas, sempre que você 

tem uma coisa muito legal você vai ter que ter uma coisa chata. Que não da pra separar 

você nunca vai ter tudo legal na sua vida. Ce entende? Por exemplo, ce tem um bolo de 

chocolate e chocolate é tudo de bom, ce vai comer o bolo ce vai engordar. Aí vai ter que 

fazer um regime básico, que é péssimo. Toda coisa boa tem uma coisa ruim por detrás 

(risadas). Você entendeu? Então se eu não quiser as coisas ruins eu vou ter que parar de 

viver, se então a Filosofia é ruim porque existe São João Del-Rei, por outro lado é bom 

porque tem Filosofia. E eu tenho que dar importância pra Filosofia e esquecer um pouco 

de São João Del-Rei. Aí nem se torna tão péssimo assim. Embora aqui seja muito frio, o 

ar seja muito seco, as pessoas sejam muito estranhas...eu também sei que elas me acham 

estranha. Ah, mas elas são estranhas pra mim. E aqui não tem nada pra fazer a não ser ir 

pra faculdade né, mas tem a faculdade ta ótimo. Contando que seja até o final do curso, 

depois eu vou embora. (silêncio). 

FC – E você me falou que a Mi era uma pessoa que conseguia te botar pra baixo pra 

caramba. Como é que era isso, pra baixo pra caramba? 

P – Deixa eu lembrar como é que era, tem tanto tempo que não acontece. Não, porque a 

gente mudou, agora a relação é outra. Eu vou cair numa contradição aqui. Gente, eu sou 

louquíssima né, (risadas), olha aí o louquíssima outra vez. Porque ela queria cuidar de 

mim (rindo). E isso me incomoda. Muito. E queria cuidar, participar e viver a minha vida. 

Viver minha vida então era péssimo. Porque é tão difícil fazer a minha vida ainda tendo 

alguém pra vivê-la né. E querendo mesmo viver as coisas por mim e eu sou muito 

“xexelenta” (desleixada) sabe Marta, muito. Porque eu procuro respeitar o máximo o 

espaço do outro, eu sou incapaz de, eu divido o quarto com a Ad. e sou incapaz de sentar 

na cama da Ad sem permissão dela, porque aquilo é dela. E eu não faço isso porque sou 

gente boa não, é pra ela não fazer comigo. Então vou te dar alguns exemplos que pros 

outros são bobos, mas pra mim tem importância.  Por exemplo, assim, a Mi ia e dizia R 

que colcha bonita, vou deitar na sua cama. E deitava na minha cama de sapato, tudo. E eu 
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achava aquilo uma merda porque eu só tinha uma roupa de cama, a minha cama era o 

único lugar da casa que tinha pra sentar, ela continuava esticada na minha cama e eu era 

incapaz de entrar no quarto dela. É tipo assim, se eu comprava uma coisa, ah, vou compra 

também. Eu acho lindo as pessoas gostarem das mesmas coisas que eu, mas não é 

necessário elas terem só porque elas gostaram. Acho que isso é querer assim...aí depois 

o, com relação ao An, porque o meu relacionamento com o An era muito aberto porque 

elas acompanhavam muito de perto, pelo fato do An também ser colega delas. Então tudo 

o que ela me via fazendo com o An, ou ela perguntava e eu respondia porque eu não sei 

mentir a minha história, e eu tenho ódio dos outros perguntarem porque eu sempre tô 

respondendo, aí ela fazia com o cara que ela ficava. Ela tinha um relacionamento com um 

cara. Aí não dava certo e ela vinha me encher o saco, mas com o An era outra situação, 

então isso começou, como não dava certo com o cara ela começou a querer que não desse 

certo com o An. Ela achava que, embora a gente brigasse muito, era um relacionamento 

bonitinho porque era cheio de elementos interessantes. Então, isso era muito desagradável 

pra mim, isso me sufocava. E ela tinha essa relação de dependência né, até que chegou 

num ponto no qual ela falou que ela teve que tomar remédio por minha causa né. E eu 

achei aquilo um absurdo porque eu não tenho que tomar nada por causa de ninguém, só 

vivem me enchendo o saco, mas tudo bem. E ela também queria participar de tudo do 

PET assim, até das reuniões que era do grupo assim, e aquilo me incomodava porque eu 

acho que cada um tem que saber qual é o seu limite. Porque ninguém ia participar da 

pesquisa dela, porque tem coisas que você abre pros outros, mas tem coisas que são suas 

né. E ela não sabia separar muito bem essas coisas e o alvo sempre era a R. ela, eu era 

colega do cara que ela ficava, então era educação mesmo, eu convidava o cara pra ir nas 

festas lá em casa, convidava né, aí ela sempre se voltava contra mim, porque não era pro 

cara ir, ou pro cara não ir, então tinha essas confusões que a gente chegou a brigar, a gente 

não, ela brigou comigo, eu achei ótimo, aí que bom, não tem ninguém mais enchendo o 

saco. E parei de falar com ela né, e ela implicava, e mesmo quando eu não tava falando 

com ela, ela dava noticia da minha vida pra todo mundo. E eu não queria isso, não queria 

que ninguém soubesse da minha vida. Em as pessoas que eu conto mesmo que são a Ma 

e o Au que sabem o que ta acontecendo, os demais assim, não precisam saber. E aquilo 

ali me enchia o saco também, até no dia que ela chegou pra mim pediu desculpas e, e 

falei, não claro, mas eu não quero ser amiga dela, falei não precisa me contar nada da vida 

intima dela, que eu não queria saber, e pra ela não me perguntar absolutamente nada da 

minha vida que eu não vou responder. Ela não tinha mais nada a ver com isso porque a 
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gente não tinha mais amizade. A gente podia morar junto, se ela quisesse ela podia me 

cumprimentar, mas só isso. Aí hoje ta assim, a gente fala sobre novela sobre música sobre 

qualquer coisa, nada da minha vida, pra ela não se intrometer e também era péssimo no 

final de semana, embora eu veja o An todo dia, não é todo dia que a gente fica né. Aí final 

de semana o An ia lá pra casa e eu sempre namoro com o An no meu quarto, quando a 

Ad não ta lá quando a Ad ta lá é na rua. Porque eu acho que a casa não é só minha, a sala 

é um espaço onde todo mundo tem direito de ficar e o An não tem nada a ver com as 

meninas e não tem que ficar lá tumultuando a sala e também pra elas ficarem mais a 

vontade tal. Então eu sempre ficava lá no quarto com ele e assim que ele ia embora ela 

falava assim, que absurdo ce ficou o dia inteiro no quarto com o An, que que vocês 

ficaram fazendo hein? Ce me deixou almoçar sozinha, eu tive que ir pro restaurante pra 

almoçar porque eu não gosto de almoçar sozinha. E eu acho que é uma opção minha que 

as pessoas têm que respeitar, eu fico com quem eu quiser sabe, então quando as pessoas 

começam a não respeitar isso elas começam a me incomodar muito. Então acho que é isso 

a minha relação com ela. E que me deixava super pra baixo, porque como você vai brigar 

com uma pessoa que ta se preocupando, cuidando de você. Davam essas confusões assim, 

e também minha madrinha acha que eu tenho medo, mania de perseguição das pessoas 

sabe. Eu tô sempre procurando um pra colocar a culpa, mas eu não sei porque hoje, eu 

procuro ver todas as ações das pessoas até que ponto, e eu sou muito aberta assim, eu já 

falo tudo que eu gosto, tudo o que eu não gosto pra ela poder tentar se adequar aquilo. 

Então, por exemplo a Di, eu adoro a Di, pessoa fantástica pra você bater um papo no 

buteco, porque eu não gosto muito das pessoas que se preocupam em agradar os outros, 

porque as pessoas que se preocupam em agradar os outros elas deixam de ser aquilo que 

elas realmente são. E tem que colocar muitas máscaras porque todas as pessoas são muito 

diferentes. Então você tem que se adequar a todo mundo, eu pelo menos vejo assim, se 

você não tem uma personalidade tão forte, que pau é pau e pronto e acabou, e eu tenho 

dificuldade pra lidar com pessoas que não sejam assim, e então eu acho que há um por 

detrás das máscaras uma certa falsidade. Então, que é meio complicado lidar com isso 

também. Então, eu prefiro aquelas pessoas que sejam muito claras pra mim sabe. Então 

hoje eu também tenho uma certa distancia da Di, lógico que ela ainda não percebeu assim, 

não vou falar pra ela, só não quero também que ela participe da minha vida. Porque com 

a Dri não precisa porque a Dri não participa nem da vida dela, que dirá da vida dos outros 

né, eu tô numa fase bem mais fechada assim, mais comigo mesma, que ajuda né, que eu 

posso falar pra você porque aqui é uma relação profissional, então você jamais vai usar 
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isso contra mim em momento algum, então eu acho que é um pouco de defesa mesmo, 

que eu me afastei delas. Chega né? 

FC – (assentimento). 

 

Planejamento clínico: continuar com os enraizamentos. 
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DÉCIMO PRIMEIRO ENCONTRO  

CONTINUIDADE DOS ENRAIZAMENTOS  

 

 

FC – Então, já podemos começar?  

P – Hum, hum. 

FC - Olha só R você sabe quando as pessoas não gostam de você, né. Como é que 

você sabe? Como assim? 

P – Eu mudei de idéia. (risadas, muitas risadas) Desculpe, mas eu mudei mesmo. Eu não 

sei mais não. Quem gosta e quem não gosta de mim. Acho que isso só se dá mesmo na 

relação com o outro, e pode haver pessoas que gostam de mim, mas não gostam de 

determinadas atitudes, gostam de atitudes legais, é muito relativo isso né, mas ainda há 

aquelas pessoas que eu acho que não me topam assim, meu anjo da guarda não vai com 

o dela, ah, não tenho uma convicção assim, de quando a pessoa, eu tinha uma convicção, 

mas era uma convicção vazia. É, e ela foi superada. Não dá pra saber quem gosta e quem 

não gosta de você. Mas, porque gostar é como determinada época da sua vida assim, não 

tem época que você gosta de chiclete e depois você passa a gostar de Halls? (tipo de bala)  

É porque você cresceu e o chiclete deixa de ser importante né. Então, eu acho que é assim 

que acontece com as pessoas também. Deixa eu ver, eu adorava e hoje eu...deixa ver...a 

pessoa chiclete mais recente, a Di. Ce é uma pessoa Halls. (risadas) Acho que é isso. Não 

da pra definir quem gosta e quem não gosta de mim. É e tem determinadas pessoas que 

não, não me topam muito, mas é porque não me conhecem mesmo, porque por exemplo, 

os meus melhores amigos me detestavam antes de me conhecer. Me achavam chata, e 

hoje são os meus melhores amigos então...mentira  Marta, desconsidere. Mudei. Quer 

dizer que não sei mais e quero continuar sem saber mesmo, vamos vivendo. E também é 

uma forma de não se decepcionar com o outro. (silêncio longo) 

FC – E quando você fala ah, minha semana foi tranquila, eu tô tranquila. O que você 

que dizer com tranquila?  

P – É ninguém entende, mas é estar normal. Ah, nem bom nem ruim. Ce entende? Não, 

ninguém entende isso. Deixa ver...assistir aula expositiva do ZM é uma situação em que 
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estou normal. Quando ele me faz um pergunta que eu não sei responder, estou péssima. 

Quando ele me faz um pergunta que eu não sei responder, e respondo fico ótima e quando 

ele me faz uma pergunta e eu digo que não estou preparada para responder, fico bem 

também porque eu fui sincera. Normal. Estar normal pra mim é manter o equilíbrio, não 

ter nenhuma emoção. E é aí que você está tranquila. Não tem nenhuma coisa assim, 

ansiedade, depressão, tristeza ou felicidade, é o tranquila do dicionário (sem agitação, 

sem inquietude, sossegado, sereno). Quando a emoção ta normal uai! Quando a pessoa 

tem uma emoção ela sai da normalidade da vida dela. Por exemplo, quando eu estou com 

uma felicidade grande, não é normal né, porque não é todo dia. Não é cotidiano entende? 

Mas, é normal ficar feliz, é normal ficar triste, só não esta no estado normal. Quando você 

saiu daquilo ali. Ë, porque quando é positivo, ta muito bom, não da pra ficar tranquila 

quando alguma coisa ta muito boa. Aí eu fico, nossa! Não deixo ninguém em paz porque 

eu quero dividir. Eu fico extremamente eufórica. Todo mundo sabe. Quando eu estou 

triste todo mundo, ah, eu não sou uma pessoa assim, eu realmente vivo minhas emoções 

então, tem gente que pra mim, elas são tranquilas todos os dias né, a Dri é tranquila sempre 

né, ela, aparentemente, ela não demonstra nada então ela ta sempre tranquila, porque ela 

tem uma postura estática a todo momento. Eu não. Tem hora que as minhas variações são 

de dois em dois minutos. To muito feliz de repente fico triste, e só. (silêncio) 

FC – E quando você me fala que, tem coisas complicadas, como assim complicado? 

P – Tudo é complicado. Complicado pra mim se aproxima muito do difícil. (pausa) De 

uma coisa que eu não consigo lidar com muita facilidade é complicado. Acho que é isso. 

É uma coisa que me assusta. E que eu não tenho muita coragem de lidar com aquilo. Eu 

demoro muito a querer mudar aquilo por medo mesmo. Mas eu já percebi que o difícil 

não está na coisa está em mim. Ce entende? A situação não é difícil, eu que a torno difícil 

assim. Porque, primeiro que eu não gosto muito de mudança, detesto mudança. Segundo 

que toda vez que eu deparo com uma coisa nova me da vontade de ir pra casa da minha 

mãe. Assim, como se ela fosse me tirar daquilo ali. Então eu diria que complicado é aquilo 

que eu tenho comodismo pra mudar (silêncio). Eu pensei nisso há quinze dias atrás. Ir 

embora pra BH, de novo. E a estratégia que eu tive foi perguntar pro An (risadas). É 

porque eu tiraria a responsabilidade de mim. E jogaria pra ele. Depois eu percebi que 

nada a ver né, era um problema meu mesmo, e eu não mudaria. Não tô preparada não. 

Por minha livre e espontânea vontade, não. Eu sou metódica demais. Eu já pus na minha 

cabeça que eu vou formar aqui, então acho que...puxa! (suspiro longo). Tem tanta coisa, 
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Marta, pra pesar...tem o PET, não, primeiro tem o An tem o PET, são as coisas que me 

fariam ficar aqui, o An e o PET. (silêncio) 

FC – Você me falou, algumas vezes, que na sua vida as coisas sempre foram difíceis, 

como assim, difíceis R?  

P - Acho que é no sentido de que nada nunca veio pronto. Por exemplo, porque todo 

mundo tem um monte de facilidades, todo mundo não, mentira, tô generalizando. Muitas 

pessoas conseguem as coisas porque fulano indicou, cicrano ajudou, entendeu? Sempre 

tive que correr atrás né, mesmo desde o inicio que a única pessoa que passa a mão na 

minha cabeça é a minha mãe. As demais pessoas não. Acho que por elas acreditarem que 

eu sou uma pessoa forte, então elas achavam que eu tinha condição de correr atrás. Então 

é no sentido de realmente ter que construir tudo, desde a base, tudo. Mas nunca sozinha 

né, porque a minha família sempre teve por detrás, me ajudando né, mas assim, a maior 

ajuda que eu recebi das pessoas era elas acreditarem em mim. Então se tem alguém 

acreditando em mim, eu vou lá e faço porque tem alguém acreditando. As coisas pra mim 

são difíceis pra mim nesse sentido, mas só nisso porque tudo é superável. Eu supero as 

coisas, lógico que eu faço aquele drama, nossa contando da vontade até de chorar 

(risadas), mas eu sempre supero. Todas as armadilhas que eu crio pra mim, eu saio delas, 

e acho que é isso. E isso é melhor porque te da uma certa autonomia. Porque eu valorizo, 

mas na hora que eu não quero mais eu simplesmente deixo pra lá sabe. Não tenho que 

ficar dando satisfação pro outro né.  Porque você fez isso pra mim agora não quero mais, 

(inaudível), mas eu acho isso importante também. Minha mãe acha fantástico eu decidir 

por não querer mais sabe. Minha mãe acha isso, porque é muito difícil fazer a distinção, 

querer desistir de uma coisa pela metade, ou eu mesma desistir, não esperar que o outro 

desista de mim né. Então, aí eu sempre tenho essa liberdade aí, como se não fizesse nada 

por obrigação mesmo. Eu faço por querer.  É só. Ta bom, por hoje chega? 

FC – Ok. 

 

Planejamento clínico: continuar com os enraizamentos. 
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DÉCIMO SEGUNDO ENCONTRO  

CONTINUIDADE DOS ENRAIZAMENTOS  

 

 

FC – Olha só R, você me disse que sua família tem um peso determinante, me explica 

melhor? 

P – É porque realmente é determinante, eles são meu porto seguro. Que é como assim o 

que meus pais, minha irmã dissessem fosse quase uma lei. Refutável, mas uma lei. E os 

meus amigos, mas os meus amigos mesmo, os de verdade né, eles também são 

importantes, mas pra lapidação do meu caráter, porque eu formo o meu caráter junto com 

a minha família, e ao lado deles eu lapido aquilo, entende? Porque são pessoas que eu 

tenho mais afinidades com os meus amigos do que com a minha mãe, por exemplo. Né, 

porque eu posso contar tudo pros meus amigos e se eu contar tudo pra minha mãe ela vai 

ficar triste comigo né.  Eu não conto tudo pra minha mãe, eu conto o essencial né. E tem 

algumas coisas que eu prefiro não contar, com meu pai também. Com a minha irmã a 

gente ainda tem essa relação. Porque acho que a minha irmã, além dela ser minha irmã 

ela é muito minha amiga. Eu tenho essa relação com minha irmã. Mas são só 

pouquíssimos amigos que influenciam no meu caráter, na minha vida mesmo, os outros 

nem tanto. Mas a minha família vai sempre vai ser muito importante pra mim.   Acho que, 

porque amigo é uma coisa que você ama, você vai junto, você convive, mas passa né. 

Podem ocorrer mudanças tanto na sua vida quanto na vida deles, e que em certo momento 

não vão mais estar ao seu lado, e família, não. Aconteça o que acontecer ela sempre, é ela 

que ta ali. Eu vejo assim, minha família embora a gente não seja tão unido, não é aquela 

família perfeita né, somos meio família “Adams” assim, mas um sempre ta apoiando o 

outro né. Aconteça o que acontecer. Essas famílias de televisão, que a novela conta né, 

que se você for ver a fundo não é tão perfeita assim, porque eu acho que tem muitas coisas 

na minha família que poderiam ser mudadas assim. As brigas, do meu pai e da minha 

mãe, têm muitas que são mesquinharia mesmo sabe. Nada a ver, brigam por abobrinhas 

sabe. Abobrinha é meu pai deixar o copo em cima da mesa e minha mãe faz um escândalo 

porque meu pai deixou o copo em cima da mesa. Tira o copo de cima da mesa é porque 

deixou a gaveta aberta, entendeu? Eu acho que isso não são coisas importantes. Se ce quer 

melhorar a sua convivência, ou você aceita aquilo ou você tira a mesa do lugar, tira o 
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copo, tira tudo. Porque aí a pessoa não te irrita. Não tem uma necessidade, por exemplo, 

o meu pai parar de contar, ter mais confiança na minha mãe, parar de brigar por causa de 

quem tem mais poder aquisitivo sabe, quem pode mais dentro de uma casa, então eu acho 

que essas coisas assim, elas conversadas elas podem ser melhoradas sabe. Minha mãe 

parar de implicância com minha irmã, minha irmã também ter desconfiômetro pra saber 

qual é o espaço da minha mãe, qual é o espaço dela, eu também parar de ficar xeretando 

a vida do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Não tem nada a ver, a vida é deles. É 

mesmo intransferível eles que tem que conscientizar daquilo que é bom ou não pra eles. 

Eu acho que com um pouco de boa vontade a gente pode ta melhorando essa convivência 

dentro de casa. E chegarmos né, a uma pseudoperfeição né. Pelo menos pra manter o 

ambiente mais agradável assim. Onde você quer realmente ficar. Então eu acho que, que 

a minha família, ah Marta, é tudo assim, na minha vida sabe. Eles são extremamente 

importantes pra mim. Eu já aprendi a viver no nicho deles assim, eles continuam sendo, 

qualquer decisão que eu tenho que tomar, eu ligo pra eles, converso, eu acho, que são as 

pessoas que eu mais amo. E o An, e os meus amigos também, amigos do tipo Vê, CH, a 

C, meus amigos mesmo. Os demais são meus colegas. Ou as pessoas que eu convivo. 

Mas os importantes são os amigos que eu sei que são pessoas que quando a minha família 

não esta por perto eu posso contar com eles. Dá um toque assim. Acho que é isso. 

(silêncio) 

FC – E assim, tem mais alguma coisa?  

P – Não, mas eu acho que eu mudei de idéia sobre um monte de coisas assim, comecei 

repensar minha vida e, se você fosse me pedir o histórico da minha vida hoje, seria 

completamente diferente. Ah, eu não preciso de ser cuidada porque eu mesma me cuido, 

não tenho mais raiva da minha mãe, acho que a minha mãe é a pessoa mais extraordinária 

do mundo, talvez eu não fale tanto dela pra não sentir a falta dela, talvez seja até uma 

defesa minha. Ah, acho que o mundo se tornou mais leve assim, sabe. Mais agradável, 

como se não tivesse mais revolta das coisas que acontecem na minha vida porque, 

realmente hoje não tem ninguém responsável por isso. As coisas simplesmente acontecem 

e eu tenho capacidade de lidar com aquilo. E eu acho que eu cresci um pouco, amadureci 

né, e as coisas que eu ainda não digeri, acho que é um processo lento, que acho que tende 

a melhorar. Ah, e as pessoas que estão do meu lado acham que eu estou melhorando 

também, que eu estou mais calma, menos irritada com os outros, então eu acho que eu 

estou mais pé no chão, mais confiante em mim mesma. Estou virando mulher assim. Não 
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preciso mais retornar pro colo da minha mãe. Então eu acho que esta sendo positivo, 

muito positivo pra mim. Eu fiquei triste de ta parecendo que ta acabando...mas eu sei que 

não está acabando. (silêncio) 

FC – Mais alguma coisa R, por hoje? 

P – Não, ah, falei tudo sim, acho que as minhas melhores e piores coisas foram ditas aqui. 

Agora só na semana que vem.  

FC – OK.  

 

Planejamento clínico:  

Planejamento para a FC - Exames categoriais, montagem da EP, autogenia, elaborar a 

aplicação de submodos.  

Planejamento com a partilhante - Durante os próximos encontros iniciar a aplicação de 

submodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


