
     Recebido em: 08/08/2019
     Aprovado em: 14/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.23.08

     EMBOTAMENTO AFETIVO: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO

     EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

     KAUAN DE FREITAS TEIXEIRA

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/embotamento_afetivo_um_estudo_de_caso_clinico.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/embotamento_afetivo_um_estudo_de_caso_clinico.pdf


RESUMO

O presente artigo apresenta os resultados de um caso clínico atendido em uma clínica - escola de
psicologia. O estudo foi desenvolvido com base no atendimento psicoterápico de um homem adulto
de trinta e dois anos, intitulado Marcos. Seu caso foi enquadrado para a psicoterapia breve de
orientação psicanalítica, com a demanda de exteriorizações de angústia, solidão e traços depressivos.
Foram realizados sete atendimentos, com regularidade semanal, e com duração de cinquenta minutos
cada sessão. Os instrumentos utilizados nas sessões foram a psicoterapia breve de orientação
analítica, associação livre e atenção flutuante. A análise do caso clínico permitiu verificar que as
manifestações de solidão e angústia que o paciente apresentou estavam associadas a questões de
autorização e reconhecimento do mesmo, que colocavam Marcos em um movimento de fuga das
relações interpessoais.

Palavras-chave: Solidão. Angústia. Psicoterapia de orientação breve.

ABSTRACT

This paper presents the results of a clinical case attended at a clinic - school of psychology. The
study was developed based on the psychotherapeutic care of a thirty-two year old male named
Marcos. His case was framed for brief psychoanalytic psychotherapy, with the demand for
externalizations of anguish, loneliness and depressive traits. Seven sessions were performed, with
weekly regularity, and lasting fifty minutes each session. The instruments used in the sessions were
brief analytical orientation psychotherapy, free association and fluctuating attention. The analysis of
the clinical case showed that the manifestations of loneliness and anguish presented by the patient
were associated with questions of authorization and recognition, which placed Marcos in a
movement to escape interpersonal relationships.

Keywords: Loneliness. Anguish. Brief orientation psychotherapy.

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de un caso clínico atendido en una clínica - escuela de
psicología. El estudio se desarrolló sobre la base de la atención psicoterapéutica de un varón de
treinta y dos años llamado Marcos. Su caso se enmarcó para una breve psicoterapia psicoanalítica,
con la demanda de externalizaciones de angustia, soledad y rasgos depresivos. Se realizaron siete
sesiones, con regularidad semanal, y con una duración de cincuenta minutos cada sesión. Los
instrumentos utilizados en las sesiones fueron: psicoterapia de orientación analítica breve, asociación
libre y atención fluctuante. El análisis del caso clínico mostró que las manifestaciones de soledad y
angustia que presentaba el paciente estaban asociadas con cuestiones de autorización y
reconocimiento de la misma, lo que colocó a Marcos en un movimiento para escapar de las
relaciones interpersonales.

Palabras clave: Soledad. Angustia. Psicoterapia de orientación breve.
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1 INTRODUÇÃO

O artigo visa discutir o processo de avaliação de um caso clínico feito em uma clínica - escola de
psicologia. Buscando uma articulação com o que é estudado na teoria psicanalítica atrelado a
experiência prática na clínica. Segue algumas considerações sobre a clínica.

O critério utilizado para a escolha do paciente para o desenvolvimento desse estudo se deu devido ao
quantitativo de atendimentos que foram realizados durante o semestre com o mesmo. É importante
salientar porque o quantitativo de atendimentos foi levado em questão. O tempo de espera dos
pacientes na fila na clínica de psicologia é dinâmico. O que acontece é que, a medida em que vão
chegando novos alunos a cada semestre, a clínica por vez amplia sua vagas de atendimento e
consegue ofertar um serviço de maior alcance.

No entanto, existem algumas variáveis sobre os atendimentos que precisam ser elucidadas. Como, a
título de exemplo o pagamento da taxa, a própria demora da fila e o período em que é feita a
inscrição do paciente na clínica. Esses fatores interferem de forma ativa no tempo de espera do
paciente para ser chamado e iniciar os atendimentos. Por consequência, a fila se estende no final de
cada semestre, uma vez que, os estagiários já conseguiram fidelizar seus atendimentos com os
pacientes.

A clínica oferece um modelo de atendimento social, que disponibiliza aos pacientes acesso a um
serviço de baixo custo com os estagiários do curso de psicologia. O procedimento de atendimento na
clínica passa por uma triagem: inscrição na clínica, acolhimento, lista de espera e atendimentos.
Segue algumas considerações sobre os atendimentos.

Após a requisição de contato e a fidelização do paciente em iniciar os atendimentos, foram realizadas
sete sessões com o paciente até o seu rompimento com a terapia. O procedimento utilizado foi à
psicoterapia breve de orientação analítica, que procura entender o homem como um todo,
considerando essencialmente o inconsciente.

A psicoterapia de orientação analítica se diferencia do modo clássico da psicanálise por causa da
técnica utilizada, já que a escuta analítica é vista nas duas formas de trabalho. Na psicoterapia existe
a escuta de conteúdos latentes/inconscientes, e a interpretação do conteúdo que o paciente traz, o
dito. Contudo, ela se baseia nos conceitos da teoria psicanalítica, mas com objetivos delineados e de
curta duração.

A supervisão do caso foi feita uma vez na semana, o procedimento utilizado foi à leitura e discussão
de relatos dialogados que são produzidos no final de cada sessão, com o intuito de orientar e
expandir a percepção acerca da atuação dentro do setting terapêutico e do entendimento da teoria
aplicada.

O enquadre terapêutico utilizado é o interpretativo. Nesse viés é buscado o que está por trás do que o
paciente está trazendo. O paciente é convidado a implicar-se e responsabilizar-se por si. Invitado a
parar de se ancorar em situações que o acomodam e agir de forma ativa em si. O foco não é no
problema e sim no indivíduo.

O caso discutido refere-se ao paciente intitulado Marcos, um jovem adulto de trinta e dois anos, que
trabalha como pesquisador e professor de uma instituição de ensino superior. O mesmo reside em
uma cidade do Nordeste, onde está a oito meses morando sozinho. Nunca fez terapia e seu primeiro
contato foi na clínica de psicologia. O paciente procurou o atendimento psicoterápico no final do
segundo semestre de 2018. Trouxe a demanda de um término de relacionamento que durou dez anos,
e após isso relatou sentir-se solitário e com dificuldade de conectar-se às pessoas. No entanto, seu
atendimento se iniciou no mês de março de 2019.
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O paciente trouxe uma demanda de solidão após o término de seu relacionamento e de dificuldades
na aculturação, uma vez que o mesmo não é natural do Estado, e aponta que as diferenças culturais e
de trabalho geram muitas dificuldades no seu entrosamento com os outros. Expõe uma dificuldade
em falar sobre si, e retrata uma inexpressão de suas emoções. Em contrapartida manifesta que gosta
de trabalhar com pessoas e não denota nenhuma dificuldade de oralidade.

Às sessões foram encaminhadas para a criação de um projeto terapêutico que promovesse a
autonomia do paciente e o início de um espaço voltado para suas angústias e situações do dia a dia
que pudessem ser compartilhadas.

O artigo é baseado em cima das sessões com o paciente, nas relações transferenciais que se
exteriorizam durante o atendimento, nas orientações passadas em supervisão somada as discussões
dos relatos dialogados, e na utilização do material bibliográfico referente ao tema do caso
mencionado. Será apresentada pelo terapeuta a hipótese de um quadro de embotamento afetivo e
dificuldade em lidar com suas emoções.

Que fique exposto que, embora o processo analítico seja baseado em cima das vivências do paciente,
para a elaboração desse estudo de caso, a subjetividade do terapeuta também aparece como um ponto
potencializador e esquelético para o contexto.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A psicoterapia de orientação analítica fundamenta-se a partir de interpretações que o analista faz
acerca do conteúdo manifesto que o paciente traz, o dito, buscando manifestar conteúdos latentes de
forma mais breve, isso auxilia o terapeuta na construção conjunta com o paciente complementa
Zimerman (1999).

Para Eizirik (2015) a primeira temporada da psicoterapia de orientação analítica dentro da psicanálise
foi apontada como terapia articulada e com séries bem definidas de práticas e delineamentos a serem
subsequentes combinados, para todos os grupos de pacientes que não se encaixavam no modelo
clássico de psicanálise.

A prática da psicoterapia de orientação analítica iniciou o seu desenvolvimento dentro da psiquiatria
norte-americana, como consequência de tendências sociais e intelectuais dos Estados Unidos na ideia
de adaptar a teoria psicanalítica a teorias de causalidade que buscavam as relações nas experiências
da vida.

E foi pela necessidade dessa adaptação, nos Estados Unidos, às necessidades
clínicas dos pacientes mais doentes que os psicanalistas, abrigados pela
psiquiatria norte-americana, tiveram que desenvolver modificações nas
intervenções psicanalíticas que fossem mais adequadas às exigências clínicas
desses pacientes. (EIZIRIK, 2015. p, 22)

“A teoria psicanalítica [tornou-se] propriedade comum da psiquiatria como um todo e, por meio dos
canais psicossomáticos, da medicina como um todo” (Eizirik, 2015. p. 23). Com o suporte da
psiquiatria na psicanálise tornou-se cada vez mais difícil perceber os detalhes nítidos sobre as
diferenças entre psicoterapia de orientação analítica e psicanálise, desse modo qualquer modificação
pode aparecer de forma apenas quantitativa.
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Entretanto, os procedimentos na atuação podem divergir em algumas situações, a ponto de serem
estruturados de forma completamente diferente, contudo, a utilização do inconsciente e a elaboração
de conteúdos recalcados como chave principal para a progressão do trabalho, deixam de lado essas
diferenças teórico-metodológicas, sendo o inconsciente o ponto de partida da psicanálise (Zimerman,
1999).

O processo de repressão de uma ideia não está em ele ser extinto, e sim em não ficar consciente,
onde ele teria um acesso de ação maior em nosso psiquismo. Tudo que é reprimido deve permanecer
inconsciente, deixando claro que tudo que é reprimido não representa todo o inconsciente, o mesmo,
expõe um alcance muito mais abrangente do que podemos alcançar (Freud, 1923). Sendo assim, o
paciente para conseguir ter acesso a seus conteúdos deve na análise, desbravar resistências impostas
por seus mecanismos de defesa, buscando transformar o material reprimido em algo consciente, uma
vez que, através da transferência “como uma forma de reedição ou de atualização das imagos
parentais no aqui e agora da sessão analítica” (Freud, 1893-1895/1980). Por vezes, às vivências
recalcadas aparecem como uma repetição necessária para acesso às fantasias infantis e complexo de
Édipo. Olhar para esses conteúdos estereotípicos de reedição que estão incrustados na estrutura
psíquica do sujeito em sua primeira infância, possibilita a manifestação deles. (Freud, 1912/ 1980, p.
143).

Portanto adquirimos o nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da
repressão. O reprimido é, para nós, o protótipo do que é inconsciente. Mas
vemos que possuímos dois tipos de inconsciente: o que é latente, mas capaz
de consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades não é capaz de
consciência. (FREUD 1923, p. 17).

2.1 EMBOTAMENTO AFETIVO

Ao se falar de embotamento afetivo temos que discutir o contexto sociocultural que o indivíduo está
envolvido, já que o ser humano leva em suas trajetórias diversas, algumas marcas de suas relações
parentais. Dentro do contexto educativo vemos formas de ensino que reprimem a subjetividade de
forma castradora (CHEMAMA, 2002), instituindo alguns silêncios como: sem choro, sem expressão
de qualquer diferencial sensível, nada que remeta a uma voz interior. Essas proibições dificultam a
construção liberta da subjetividade de um sujeito; ele deixa de ser sujeito e passa a ser um indivíduo
embotado. Isto é, pessoas com dificuldades em relações interpessoais e na expressão de seus
sentimentos.

Está entendido embotar como tornar-se menos constante. Torna-se boto é fazer perder a sensibilidade
e a energia (LAROUSSE DO BRASIL, 2009). Trata-se de uma ineficácia do sujeito acerca de suas
afetações consigo e com mundo à sua volta. Assim como aponta Campello (2016) o modo de uma
pessoa atuar no mundo poderá se basear na frieza ou incompreensão da singularidade de outras
subjetividades, e assim, redundar na desvalorização destas e na continuidade de preconceitos e
comportamentos enrijecidos durante a sua vida.

Pode-se pensar que em um comportamento onde um sentimento esteja embotado, se fala de um
desejo e uma vontade que não está sendo exteriorizada, e não à ausência do mesmo (Campello,
2016). Afinal, onde se encontra a motivação para o gozo, se no local do desejo se encontra um
buraco simbólico?

Esse desejo torna-se um querer ancorado em comportamentos tão primários e mal elaborados, que
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por consequência se mostram ineficazes na sua expressividade dentro do seu contexto social,
oscilando assim entre o normal e o patológico (BERGER; LUCKMANN, apud CAMPELLO, 2004).
É importante ilustrar que, para Canguilhem apud Campello (2009, p.31) “Sua saúde é um equilíbrio
conquistado à custa de rupturas incoativas. A ameaça da doença é um dos elementos constitutivos da
saúde”.

Posto isto, angústia e desamparo de forma excessiva podem produzir traumas e agonias. O sujeito
então, como forma de defesa começa a reagir devido à falta de uma representação compartilhada, não
se encontra referência psíquica, e busca-se então a liberação por prazeres momentâneos que levam ao
mesmo vazio (FIGUEIREDO, 2011).

Contudo, se há uma falha nestas primeiras experiências, a criança tenderá à
desconfiança e terá dificuldade em relacionar-se devido ao mundo ser
considerado hostil. O desenvolvimento da confiança prescinde de uma
educação sensível e responsiva (PAPALIA; FELDMAN; MARTORELL
apud CAMPELLO, 2013).

“Freud afirmava que os seres humanos se ligam por elementos representativos e de linguagem”
(NASIO apud CAMPELLO, 2008) deste modo, a indiferença do contato ou a recusa, gera uma dor
traumática que reaparece nos laços afetivos.

Fixa-se a dor à representação e as percepções se tornam interpretações da
realidade anteriormente fantasiada no corpo, não havendo diferenciação entre
dor corporal e psíquica: é todo o ser que dói e só percebe dor no mundo.
Resultamos de um laço primeiro, familiar, herdando uma imagem
inconsciente de nós, que nos faz reproduzir comportamentos excludentes de
uma conexão autêntica com o mundo. (CAMPELLO, 2016, p.43)

O embotamento afetivo também pode estar associado a situações de estresse ou então ao evitamento
de memórias desagradáveis desencadeadas por eventos traumáticos. Neste sentido, o psiquismo
funciona como um mecanismo de defesa da pessoa em resposta à hiperestimulação fisiológica e
emocional vivenciada no decorrer do trauma.

3 MÉTODO

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, que é um método de aplicação qualitativo que
foca em uma unidade específica visando explorar uma visão profunda sobre determinado fenômeno,
nesse caso o paciente atendido na clínica (STAKE e YIN, 2007, 2010).

Também foi empregado como parte do procedimento o próprio terapeuta, utilizando-se de sua
percepção para propor uma maior abrangência sobre o caso. A forma de trabalho adotada foi à
psicoterapia breve com orientação analítica onde é se busca interpretar o discurso dito e não dito pelo
sujeito, e são explanadas múltiplas bifurcações que poderiam ser vistas por seus problemas e
fenômenos (EIZIRIK, 2015).
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O estudo foi desenvolvido com base no atendimento psicoterápico de um homem adulto de trinta e
dois anos, intitulado Marcos. Ele foi encaminhado à clínica - escola de uma Universidade da região
Nordeste. Após seu acolhimento, que é o processo de triagem dentro da clínica - escola, seu caso foi
enquadrado para a psicoterapia individual, com a demanda de exteriorizações de angústia, solidão e
traços depressivos.

Foram realizados sete atendimentos, com regularidade semanal, e com duração de cinquenta minutos
cada sessão.

Foi utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) onde está explicado às
normas e orientações da clínica. Posteriormente a cada sessão, era elaborado um relato sobre a
mesma com base na associação livre do terapeuta. Os instrumentos utilizados nas sessões foram a
psicoterapia breve de orientação analítica, associação livre e atenção flutuante. Não foram utilizados
testes projetivos.

Com base nos dados coletados durante as sessões de psicoterapia individual, foi feito uma análise
interpretativa sobre o caso. Esse estudo está estreitamente ligado à prática clínica. Ao término de
cada atendimento, momento em que foram elaborados os relatos da sessão, foi quando se pensou em
hipóteses de entendimento sobre a demanda que era trazida pelo paciente, conectado a um processo
de teorização que é feito em supervisão e fora setting terapêutico (GUIMARÃES & BENTO apud
BOLSSON, 2011).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O caso clínico está estruturado na história de vida de Marcos, nos atendimentos realizados e na
integração e discussão do caso. O paciente chega à primeira entrevista nervoso sem saber como
funcionava o processo terapêutico e fala que não sabia como se comportar ali, “Então cara, eu meio
que não sei o que fazer aqui na terapia. Eu passei por uma situação difícil, não sei como funciona
direito” ele relata que seus amigos indicaram a psicoterapia, e que poderia ajudar no processo de
elaboração da solidão que ele estava vivendo.

O paciente teve um relacionamento que durou dez anos “era um relacionamento longo assim e muito
bom, a gente brigava pouco sabe, por besteiras, nada fora do comum”. Desde as primeiras sessões
foi percebido um movimento embotado do paciente, uma dificuldade em mostrar afetividade nas
suas relações.

“Se eu nos sonhos sinto medo de uns ladrões, os ladrões são por certos imaginários, mas o medo é
real, e ocorre o mesmo quando me regozijo nos sonhos” (FREUD, 1900/1976, p.458). Destarte, dar
importância aos afetos aparece como uma das melhores maneiras de entender a real essência do ser
humano. O paciente falava de um relacionamento que durou dez anos, mas nunca disse que amou
essa companheira tão longínqua, ou que ela o amava também.

O relacionamento se iniciou no tempo em que o mesmo estava na sua graduação, perpassaram seu
mestrado e doutorado, etapas estas que foram importantes em sua vida. Fato que viria a aparecer
posteriormente em seu discurso. Marcos passou um tempo fora do país e quando voltou recebeu uma
proposta de emprego para trabalhar em uma universidade no Nordeste, onde já tinha professores que
o acompanhará na sua carreira acadêmica e o havia indicado para o emprego.

Estando em um Estado diferente e consequentemente em uma cultura diferente de seu natural,
Marcos relata, “eu me sinto muito só aqui sabe? No começo do término foi pior, mas depois eu
continuei a rotina. E ainda continuava muito só, eu fico lá com o pessoal do laboratório”. Freud
(1971) aponta características da solidão como a suspensão d e interesse pelo mundo externo, inibição
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de atividades e diminuição da autoestima, podendo chegar até aos ataques internos de autopunição. O
paciente apresenta uma possível reação depressiva perante a perda do objeto, esse movimento
desenrola - se pela provável identificação do indivíduo com o tal objeto, confundido com ele mesmo,
em uma busca de se agasalhar do sentimento de tê-lo perdido (MANSUR, 2008).

O paciente passa a maior parte de seu tempo dentro do laboratório da universidade com seus colegas
de trabalho. No momento atual, o mesmo não consegue manter uma relação interpessoal com esses
indivíduos. Como forma de defesa, ele coloca diversos obstáculos na possível interação. Assim como
afirma (Winnicott, 1983) o processo de “Eu me sinto só” é um efeito de “Ser só”.

O paciente afirma que seus colegas de trabalho não atingem os mesmos resultados que ele, critica a
forma deles trabalharem, a maneira de conversar e até mesmo às interações de aplicativos de
comunicação. Às críticas que o paciente se faz, só reforça a ideia do objeto perdido; na verdade, suas
críticas são voltadas ao seu próprio ego (MANSUR, 2008). “Só que eles são diferentes demais, não
sei nem se eu posso dizer isso, eles são meio relaxados sabe? Tipo lá em F (Estado onde morou), eu
tinha o pessoal que eu conheço já tipo uns seis anos, aqui eles também são acolhedores. A gente sai
vai pra barzinho e almoça junto, é que eu acho que eles não são tão focados sabe? Eu chego e eles
querem ficar conversando o dia todo”.

Na primeira e na segunda sessão, ficou evidente a dificuldade do paciente em falar de suas
idiossincrasias. Por diversas vezes ele pede que algo seja colocado dentro do setting evitando assim
que ele precise se expor. “Eu fico meio desconfortável em falar de mim, eu preferia que você talvez
perguntasse mais, até porque eu nunca fiz terapia. Então eu tô meio travado, acho que na primeira
eu estava mais. Agora já tô melhor, eu até falo de outras coisas numa boa. Eu adoro falar do
trabalho e explicar assim para os outros, agora falar de mim me deixa desconfortável”, quando o
paciente relata sua relação com seus amigos e mostra o nível de mérito que ele dá a eles, começa a
transparecer em qual posição o paciente se coloca e põe o terapeuta dentro da sessão.

A amizade se define como um amor inibido que teria como pano de fundo a competição entre
semelhantes, apresentando como resquício a inveja e a culpa. Essa noção freudiana de amizade, cuja
base é a inibição do alvo sexual originário, remete ao drama edípico e sua consequente interdição,
predizendo um eufemismo (MANSUR apud FREUD, 2008). “A esta classe (pulsões sexuais de alvo
inibido) pertencem, sobretudo, os vínculos de ternura – plenamente sexuais na sua origem – entre
pais e filhos, os sentimentos da amizade e os laços afetivos no casamento – que procedem de uma
inclinação sexual” (Freud, 1923/1988, p. 253).

Além disso, o paciente, por indicação de amigos começa a utilizar aplicativos de relacionamento,
para que pudesse se distrair e ver novas pessoas. Conheceu uma mulher com quem começa a manter
uma breve relação, aqui já começam a aparecer alguns traços da dinâmica de funcionamento do
paciente. O projeto terapêutico feito para as sessões tinha como foco inicial fazer com que o paciente
voltasse o olhar para sua afetividade, e deixasse um pouco de lado a racionalidade que até então dava
muita importância. Durante os atendimentos o paciente começou a mostrar diversos rompimentos de
suas relações interpessoais, “Lembra da menina que te falei na sessão passada!? Então a gente meio
que terminou sabe. Não estava mais daquele jeito sabe, empolgante. Eu também não estava muito a
fim de namorar ela não, eu estava me sentindo meio obrigado a resolver as coisas dela, “

Na terceira e quarta sessão, Marcos começa a se engajar no processo terapêutico e até inicia às
sessões sem muita oposição. Mais à frente será explanado como essa mesma disposição se mostrou
uma força motriz de sua resistência nos atendimentos. Os assuntos presentes nos atendimentos se
tornam apenas dois, os amigos do local onde ele trabalha e a moça que conheceu no aplicativo que
acabara tornando - se sua amiga. Minimamente ele vai conseguindo perceber algumas repetições que
ele faz com suas relações interpessoais, e vai se dando um pouco de autorização no pensar em si
mesmo.

Apesar de mostrar o desejo, “Uma dimensão gozosa de alegria; o prazer da comunicação íntima com
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o outro, do intercâmbio afetivo com o semelhante e do diferente de mim” (MANSUR, 2008), de se
firmar enquanto novo membro do grupo das pessoas com quem convive, no seu trabalho, o paciente
se auto sabota quando começa a se utilizar das pessoas como objeto, “Esse final de semana o pessoal
do laboratório me chamou pra sair ... talvez eu vá pra não ficar em casa. “Com sua amiga também,
“Ela me chamou para passar na casa dela, eu falei que estava na academia e quando saísse iria
passar lá na casa dela, até disse para ela que teria que dormir lá, afinal, já estava tarde e eu estava
cansado também e ela também estava, então eu fiquei na academia e voltei pra casa e acabei
esquecendo de ir pra lá e tal. Aí ela ficou chateada porque disse que tinha tomado banho e
preparado algo para comer e tal … tipo eu não queria ter ido mas não disse para ela que não queria
“.

Algumas pontuações foram feitas sobre essa iniciativa de contato do paciente com os outros. Ele
começa a perceber que usa às pessoas para esquecer-se da sua solidão, ou então para não repetir um
possível término como o que já aconteceu em sua vida. Assim como aponta Mansur apud Winnicott
(2008), às principais etapas para o desenvolvimento da amizade e das relações interpessoais é a
intimidade, o reconhecimento da alteridade, o espaço potencial e o concernimento. O paciente não
consegue solidificar uma relação íntima, por não ter conseguido vivenciar e relacionar-se com o
“diferente de mim”.

A sua dificuldade em mostrar e enxergar sua afetividade começa a tomar espaço na sua atenção.
Marcos nota que tem dificuldade de mostrar seus sentimentos, mas que sente necessidade de
expressá-los, afinal de contas, se declara incomodado em ter de ser anestesiado pelos outros “às
vezes eu não consigo me abrir com os outros”.

Segue aqui um trecho de uma sessão onde foi pontuada sua repetição nas suas relações interpessoais.
T - Você percebe que está acontecendo uma repetição!? P - Sim, não é que eu não tenha me
esforçado com ela, talvez eu tenha errado com ela (sorrindo), mas, é que, tipo, eu não consigo falar
essas coisas. Eu acabo fazendo isso. Talvez eu só falasse se chegasse no meu limite, sabe? [...] Eu
não falo, tipo, não é algo que me incomoda no meu dia a dia, é algo que eu quero trabalhar. “Ele o
reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o, sem naturalmente saber que o está
repetindo” (FREUD, 1914).

Na quinta e sexta sessão, Marcos havia relatado que estava fazendo academia para cuidar de sua
saúde e também para ajudar na criação de uma rotina, evitando que ele entrasse novamente em um
processo de solidão. Sua primeira falta no atendimento foi logo após as pontuações sobre seu
movimento psicodinâmico, porém, sua falta foi justificada com uma possível distensão muscular nas
costas, enquanto estava treinando na academia. Com medo do que poderia ser lembrado e atualizado
na análise o paciente apresenta resistência sobre a terapia, consequentemente, quanto maior sua
resistência mais acentuada sua atuação dentro do setting (ALMEIDA, 2008).

Na sessão seguinte o paciente inicia o atendimento se explicando por sua falta, e fazendo questão de
contar como aconteceu o ocorrido. O mesmo chega na sessão muito sorridente, e assim que senta
inicia seu relato.

“Então eu meio que sofri, na verdade não foi um acidente, e tipo nem foi na academia, eu estava em
casa e aí girei assim e senti uma dor, uma preguiça... (Paciente fala isso com um sorriso no rosto).
Naquele momento o terapeuta sente um tom de ironia em sua frase. Especula-se realmente que houve
algum problema em sua coluna ou se trata de um possível mecanismo defensivo após as colocações
incômodas feitas na última sessão, “vingando-se” e privando o psicoterapeuta de sua presença.
Provavelmente não teve problema algum em sua coluna, mas sim um ímpeto em se vingar do
terapeuta por falar sobre pontos em que ele não queria tocar. “Quando a criança passa da passividade
da experiência para a atividade do jogo, transfere a experiência desagradável para um de seus
companheiros de brincadeira e, dessa maneira, vinga-se num substituto (FREUD, 1920/1996, p.28)”.
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Durante os atendimentos o paciente em sua fantasia e transferência, coloca o terapeuta em uma
posição de amigo, por diversas vezes o paciente apresenta movimentos e tentativas de impressionar o
terapeuta, fortalecendo sua forma de resistência. É possível perceber isso quando o mesmo relata
sobre suas aspirações de amizade, e como era difícil estar em algo tão íntimo.

“Tem essa questão dos amigos também… porque eles fazem até camisa pro encontro deles... e lá
onde eu morava eu tinha amigos, a gente saia e tudo... ia no cinema … tomar cerveja, mas não era
desse jeito. É estranho, eles são grudados demais, eu não sei se eles aceitariam uma pessoa que
fosse diferente “, o paciente não consegue elaborar a parte que lhe é essencial, o conteúdo que nele
se encontra recalcado ele, [..] empenha-se por manter essa neurose de transferência dentro dos limites
mais restritos; forçar tanto quanto possível o canal da memória, e permitir que surja como repetição o
mínimo possível (FREUD, 1920/1996, p.29-30).

Ainda com relação aos amigos, o paciente se coloca como atípico no grupo para que possa se
esgueirar da profundidade da relação que eles têm, “É que tipo eu não quero que fique parecendo
que eu tô pedindo pra entrar no grupo deles, forçando para entrar no grupo. Eles já são unidos
demais”, Marcos é questionado sobre esse afastamento das relações “T - Essa estranheza que você
tá falando me parece que é a intimidade que eles têm ... parece que você está com medo dessa
intimidade.” “P - Eu não sou acostumado com essa intimidade, faz tempo que eu não tenho essa
intimidade, só com o pessoal de lá onde eu morava. “ .

No decorrer da sexta sessão Marcos vai se desprendendo e possibilitando a reflexão sobre si, e nesse
movimento tenta retirar o terapeuta de sua posição fazendo perguntas pessoais, buscando fidelizar
sua relação imaginária de amizade, “P - Tipo, quantos anos tu tem? 23 24?” “T - Isso importa”? “P
- Não, era só pra saber mesmo”. Nessa sessão o paciente sai com ar de quem não pretendia voltar na
semana seguinte. Uma semana depois o paciente falto ao atendimento e não justifica o motivo, a
situação, coisa que nunca havia feito durante o mês que foi atendido. O aumento da angústia do
paciente só afirma o quanto o real está se aproximando, tomando à tona por entre as brechas do
inconsciente (BRAGA, 1998)

Na semana subsequente Marcos liga para clínica e informa querer o arquivamento da terapia, “algo
assim como se o sujeito dissesse para o objeto: você não existe para mim” (Fink, 1988, p. 38),
porque conseguiu uma vaga de professor dentro da instituição que trabalha. Após o contato com a
recepção é apenas repassado que o paciente na ligação relatou a história do emprego, e também falou
que não havia disposição de ser atendido no mesmo dia em que era. Com o auxílio da supervisão, a
decisão tomada foi a de fazer uma requisição de contato com o paciente para discutir sobre o pedido
de arquivamento, e investigar o real motivo da fuga da terapia.

Foi feita uma ligação para o paciente pela psicóloga institucional, e o mesmo relatou novamente a
situação do emprego, e que achava que estava tomando o lugar de alguém que precisava mais da
clínica-escola do que ele, afinal, ele podia pagar um profissional por fora. No entanto, no final da
ligação, aceita vir à sessão com a frase: “É, eu posso sim ir bater um papo com ele” fazendo
novamente alusão de desdém com o terapeuta e da possível realização de sua fantasia os indivíduos
estão sempre desejando inconscientemente ter relações genitais com seus amigos (MANSUR apud
FREUD, 2008).

O atendimento foi marcado em um dia e horário diferente da sessão habitual e ocorreu na semana
subsequente, havendo rompimento total do setting. Esse movimento foi estritamente necessário
devido a conteúdos narcísicos do paciente. Essa mudança de dia aparece como uma tentativa de
manter uma rigidez sobre a relação evitando o desamparo novamente. Ele se põe de forma
controladora, renegando sua alteridade (LEVY, 2011).

No último encontro, Marcos chega dez minutos antes da sessão, um comportamento que manteve
durante os demais atendimentos. Assim que entra na sala verbaliza: “sala diferente hoje né…
(paciente fica em pé)”. O atendimento começa a se desenrolar de forma corriqueira, e Marcos
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explica sobre o novo emprego de forma muito objetiva e continua a associação livre. Percebo que o
movimento do paciente é de necessidade de reconhecimento, na verdade ele queria saber se estava
evoluindo e qual era sua importância dentro daquela relação, em conclusão, se nem a idade do seu
“amigo” ele podia saber, o que ele teria de retorno ali então? Diante disso, seus avanços são
ressaltados e Marcos concorda com sua evolução no tratamento.

Ele compreende que não conseguia nem sequer falar sobre suas emoções e afetações de forma
espontânea antes da terapia, que os atendimentos o ajudaram a tomar alguns posicionamentos na sua
rotina: “eu tô muito mais de boas”, aquela questão da solidão não me aparece mais, até porque eu
percebi que eu posso me aproximar mais das pessoas, eu vejo que eu consigo falar coisas que eu
não falava antes e aqui eu consigo também”. Então o paciente é questionado sobre o rompimento “T
- São seus sentimentos que você prestando mais atenção”! Então porque parar agora esse processo
que vem te trazendo esses benefícios? ”.

Após isso, Marcos inicia um movimento de ataque aos métodos da terapia e ao próprio terapeuta, e
ainda relata sobre a questão tratada no telefone que não se sentia merecedor de uma vaga na clínica
“mas tem também a questão de aqui ser uma clínica escola sabe, eu tipo consigo pagar um
profissional por fora, eu meio que tô tomando o lugar de alguém aqui da clínica né, de uma pessoa
um pouco mais pobre que não possa pagar a terapia” ao mesmo tempo em que precisa de afirmação
sobre o que sente Marcos não enxerga sua afetividade, suas angústias e seus problemas como uma
prioridade na sua vida. Possivelmente ele conseguiu progredir ao ponto de se questionar sobre suas
afetações, mas só até aí.

A sessão percorreu com Marcos mostrando estar decidido a sair da terapia, até se utiliza do boleto de
mensalidade da clínica que o mesmo disse estar atrasado. No final da sessão fica combinado que o
paciente continuará na terapia com a mudança de horário e de dia. No meio da semana seguinte
Marcos liga para a clínica e pede novamente seu arquivamento da terapia, e dessa vez não coloca
nenhuma possibilidade de diálogo.

Realmente não saber a idade do seu analista rompeu com o vínculo transferencial de amizade
estabelecido nos atendimentos? Marcos encontrou em sua relação terapêutica o auge das repetições
que faz em sua vida, no momento em que seus relacionamentos exigem um nível de profundidade e
“intimidade” tão comentada por ele, ele fugiu mais uma vez de sua afetividade. A angústia
potencializada do paciente fez com que ele se deparasse com o horror ao si mesmo (BRAGA, 1988).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do caso clínico permitiu verificar que as manifestações de solidão e angústia estavam
associadas a questões de autorização e reconhecimento do paciente, que colocavam Marcos em um
movimento de fuga das relações interpessoais (exercida pelos amigos, e por parceiras amorosas).
Assim, a representação de amigo em que o terapeuta se manteve durante os atendimentos, e o
progresso com suas afetações, fez com que a diminuição da sintomatologia clínica acontecesse por
um tempo.

Com o intuito de compreender e buscar elucidar os comportamentos psíquicos do paciente foi
possível evidenciar, a partir dos atendimentos uma aglomeração de signos e significados em que o
paciente estava introduzido. Marcos alegava se dispor totalmente para suas relações, para que
pudesse sair de sua situação de desamparo emocional, contudo, não conseguia perceber como sua
repetição fazia com que ele não estivesse com as pessoas de forma original. Seu sintoma era muito
conveniente, afinal de contas, no final do dia era ele quem estava bem e com suas “afetações”
intactas, e com mecanismos de defesa bem elaborados e estruturados.

Entretanto, o caso se limita a uma hipótese apenas, o arquivamento da terapia impossibilita a
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sustentação de outras elaborações clínicas. Após a potencialização da angústia do paciente dentro das
sessões, sua resistência perdeu o viés de força motriz e se colocou como um impeditivo dentro da
terapia. Marcos não rompeu só com a terapia, em sua percepção e fantasia ele se colocou como o
“último que fala”, a partir do instante em que ele teve seu reconhecimento de progresso na sessão,
estava dado seu gozo pelo reconhecimento.

Após a inserção do reforçamento egóico do paciente, ficou evidente o quanto não saber a idade de
seu terapeuta foi castrador e frustrante para o mesmo. Sendo um dos preceitos da psicanálise a
frustração do paciente, de forma ideológica e teórica a análise iniciou-se em Marcos naquele
momento. O paciente, por fim, não suportou não saber a idade de seu terapeuta, entendendo-se que a
capacidade de intimidade é abrir-se para o desconhecido. Ele atingiu o auge de seu sintoma
rompendo com sua terapia.
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