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“(...) a vida humana, do nascimento até a morte, transcorre conforme um processo 

perfeitamente idêntico a um processo patológico, sendo que processos patológicos são 

apenas alterações específicas e radicais do processo vital normal decorrido entre o 

nascimento e a morte. Ocorre que levamos em nós não apenas as forças patogênicas, mas 

também as forças sanativas – e tais forças sanativas, sabe-o todoocultista, são exatamente 

as mesmas que se empregamaose adquirirem as faculdades ocultas mediante transformação 

dessas forças em conhecimento. A força sanativa inata no organismo humano, quando 

transformada em conhecimento, resulta em conhecimento oculto (...).”
1
 

                                                                         Rudolf Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Trecho da conferência proferida por R. Steiner em 01/12/1918 in GA 186. Citado por Burkhard (2002). 
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RESUMO 

 

 

MEDICINA ANTROPOSÓFICA: UMA ALTERNATIVA DESMEDICALIZANTE 

PARA O SOFRIMENTO HUMANO 

 

A ação medicalizante do sofrimento psíquico é intensificada no século XXI e representa 

um problema de Assistência na Atenção Primária à Saúde. O presente estudo tem como 

objetivos discutir o controle da Medicina sobre o sofrimento humano e analisar a 

intervenção da Medicina Antroposófica como alternativa desmedicalizante. A pesquisa 

constituiu-se do acompanhamento de um sujeito portador de transtorno depressivo e 

ansiedade, cujos procedimentos incluíram consultas médicas e trabalho grupal de 

observação da biografia. Optamos pela análise qualitativa, a qual foi feita por meio de uma 

análise temática do conteúdo. Os resultados demonstram, através de narrativas, o efeito do 

processo terapêutico, que resultou em uma melhora clínica dos sintomas da depressão. 

Concluiu-se que a Medicina Antroposófica representa uma alternativa de assistência à 

saúde de pessoas com transtorno mental, tendo um potencial desmedicalizante, ao 

estimular a autonomia e o autocuidado do sujeito. Por outro lado, não demonstra esse 

mesmo potencial no que se refere à utilização de medicamentos.  

Palavras-chave:Medicalização; Medicina Antroposófica; Transtorno mental; Biografia 

humana; Atenção Primária à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANTHROPOSOPHIC MEDICINE: A DESMEDICALIZING ALTERNATIVE FOR 

HUMAN SUFFERING 

 

The medicalization action of psychic suffering is intensified in the 21st century and 

represents a problem of attention in the Primary Health Care. The present study aims to 

discuss the control of Medicine over human suffering and to analyze the intervention of 

Anthroposophic Medicine as a desmedicalization alternative. The research consisted of 

monitoring a person with depressive disorder and anxiety, whose procedures included 

medical consultations and group observation work in the biography.  We opted for the 

qualitative analysis, which was done through a thematic analysis of the content. The results 

demonstrate, through narratives, the effect of the therapeutic process, which resulted in a clinical 

improvement of the symptoms of depression. It was concluded that the Anthroposophical Medicine 

is a service alternative to the health care of people with mental disorder, having a desmedicalizeted 

potential to stimulate the autonomy and self-care of the study person. On the other hand, it does not 

demonstrate the same potential in regard to the use of medicines. 

Key words:Medicalization; Anthroposophic Medicine; Mental disorder; Human 

biography; Primary Health Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tratamento do sofrimento psíquico ganha força a partir dos meados da década de 

1950, época em que começa a ser consenso no meio científico que problemas mentais podem 

e devem ser curados com drogas.Ora, de acordo com algumas vertentes da época, o 

desequilíbrio químico no cérebro deve ser curado com medicamentos. Assim,intensifica-se, 

nessa década, a aliança da Medicina com a indústria farmacêutica: “as drogas ajudam a 

retificar o equilíbrio químico, uma vez quelá subjaz o mecanismo patológico responsável pela 

produção dos sintomas” (Freitas & Amarante, 2015, p.15).  

Bastante utilizado em Ciências Sociais, em Saúde e na Saúde Coletiva, o estudo sobre 

a medicalização surge após a década de 1960 (Neto & Caponi, 2010). Segundo Conrad 

(2007),nas décadas que se seguem a 1970, houve crescimento de problemas da vida 

transformados em diagnóstico médico. Estados psíquicos e síndromes relacionadas ao 

comportamento se transformaram em tratamento médico. O autor questiona: “existe uma nova 

epidemia de problemas médicos ou a medicina atual é mais qualificada para tratar problemas 

já existentes? Ou significa que agora uma série de problemas da vida receberam um 

diagnóstico médico, apesar de provas duvidosas da natureza médica?” (Conrad, 2007, p. 3, 

tradução nossa).  

Foucault (2013)
2
, em seu livro “O Nascimento da Clínica”, traça um percurso que 

demonstra a influência da medicina atual a partir do pensamento médico do século XVIII. 

Aborda o método clínico fundamentado em sintomas e signos (diagnósticos e prognósticos) e, 

por isso, incomparável com uma ciência exata. A incerteza significava olhar para a 

singularidade do indivíduo, uma arte médica, um aproximar-se da filosofia, sugerindo “o 

princípio de que odoente ao mesmo tempo oculta e mostra a especificidade de sua doença” 

(Foucault, 2013, p. 115). No século XVIII essa incerteza se transformou em conhecimento 

matemático e probabilístico. Com a importação do saber probabilístico, desse tipo de saber, a 

medicina renovava inteiramente os valores perceptivos do seu domínio: “o espaço onde devia 

exercer a atenção do médico torna-se um espaço ilimitado” (Foucault, 2013, p. 106). Foucault 

não aborda especificamente o termo medicalização, mas mostra claramente como aos poucos 

a medicina foi se apropriando da vida humana com a possibilidade de intervenção sem 

limites. 

                                                           
2
 Michel Foucault – filósofo, historiador, teórico social, filólogo e crítico literário francês, cujas teorias 

abordam a relação entre poder e conhecimento e como estes são usados como uma forma de controle social 

por meio das instituições sociais. Na tentativa de buscar construir uma história crítica da modernidade, seu 

pensamento tem influenciado grupos acadêmicos e ativistas. 
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Estamos diante da abrangência do tema da medicalização. Sua maior importância está 

na intervenção na liberdade da vida humana. Para Illich (1975)
3
 o sistema médico exerce um 

controle sobre a população provocando uma inadaptação crescente do homem ao meio.“O 

controle institucional da população pelo sistema médico retira progressivamente do cidadão o 

domínio da salubridade no trabalho e o lazer, a alimentação e o repouso, a política e o 

meio”(Illich, 1975, p.44).  

Sem desmerecer a importância dos avanços médicos atuais e sua colaboração para a 

melhoria da saúde da população, fato demonstrado pelos indicadores de saúde, é fundamental 

o questionamento das medidas de controle populacional através da ação da medicina, 

principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS). A construção do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é uma política na contramão da tendência neoliberal hegemônica na sociedade e no 

Estado brasileiro (Tesser, 2010). Segundo este autor, “com o SUS, vem ocorrendo uma 

progressiva expansão da cobertura da população brasileira em programas de atenção à saúde, 

ao mesmo tempo que se manteve a hegemonia do modelo biomédico na maioria dos 

programas ofertados” (Tesser et al , 2010, p. 3616). Relata que o processo de medicalização 

da sociedade é intensificado no presente e com promessas futuras pela estratégia de 

estratificação de risco da população, colocando a sociedade mais dependente de informações e 

tecnologias médicas. Para Illich (1975) a proliferação de profissionais de saúde produz 

dependência.“Essa dependência em face da intervenção profissional tende a empobrecer o 

meio social e físico em seus aspectos salubres e curativos, embora não médicos, diminuindo 

as possibilidades orgânicas e psicológicas de luta e adaptação que as pessoas comuns 

precisam” (Illich, 1975, p.50).  

Este trabalho pretende, com o olhar da Psicologia Social, observar a ação da Medicina 

no controle social, através da medicalização do sofrimento psíquico, e propor alternativa 

desmedicalizante utilizando uma abordagem da Medicina Antroposófica (MA).  

Intrigado com o crescente aumento de sujeitos usuários de ansiolíticos e 

antidepressivos que são assistidos pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF), o 

autor desta dissertação, médico de família e comunidade, com formação em MA e 

aconselhamento biográfico antroposófico, também coordenador de uma unidade de saúde de 

referência em MA para o SUS do município de São João del-Rei, propõe uma investigação. 

                                                           
3
Ivan Illich(1926-2002) fez estudo de cristalografia, história e filosofia, em Florença, Salzburg e Roma. 

Depois de ter trabalhado em Nova Iorque, dirigiu a Universidade Católica de Porto Rico, foi cofundador, em 

Cuernavaca (México), do Centro de Pesquisas de Iniciação à Cultura Latino-Americana e de Análise Crítica 

da Sociedade Industrial. 
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Esta consiste em uma intervenção terapêutica fundamentada na MA, em substituição da 

medicação alopática para os transtornos de humor. Um dos casos estudados, que recebeu a 

intervenção em diversas etapas, foi analisado em profundidade junto a uma equipe de 

pesquisa, visando demonstrar o potencial da MA para proporcionar graus crescentes de 

autonomia para as pessoas que dela se beneficiam. 

O objeto desta investigação é o estudo de um caso de adoecimento mental e a 

intervenção da Medicina Antroposófica, através de consultas médicas e trabalho em grupo 

com narrativas das biografias dos participantes. 

Gostaríamos que esta pesquisa representasse um estímulo para profissionais que 

atuam na APS e principalmente para as equipes das Estratégias de Saúde da Família. Um 

estímulo para a criação de um espaço em que as histórias de dor e de sofrimento fossem 

ouvidas, narradas nas perspectivas e percepções dos sujeitos assistidos, os quais, ao 

contarem suas histórias, despertem o potencial de recuperação do seu próprio mundo e de 

sua identidade, tornando-se mais autônomos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1O que é medicalização? 

 

Não obstante o processo de medicalização da sociedade tenha se intensificado nas 

últimas três décadas, data do final da década de 1950 e início de 1960 o surgimento do 

movimento da Antipsiquiatria, com o desenvolvimento intelectual de uma contracultura de 

esquerda anglo-saxônica. Nesse movimento questionavam a psiquiatria como detentora do 

saber sobre as enfermidades mentais (Murguía, Ordorika& Lendo, 2016).  

O termo medicalização é um fenômeno moderno com uma polissemia de sentidos 

(Freitas, 2015; Murguía et al., 2016). Apareceu pela primeira vez em 1968, em um 

capítulo escrito por Jesse Pitts (Conrad, 2007; Zorzanelli, 2014; Murguía et al., 2016).  

Quanto à expressão medicalização da sociedade aparece em 1972, em um artigo escrito 

pelo sociólogo Irving Kenneth Zola (1935-1994),A medicina como instituição de controle 

social (Conrad, 2007; Freitas, 2015; Murguía et al., 2016; Zorzanelli, 2014). Zola defende 

que a Medicina tem adquirido a função de regulação social, antes considerada atributo da 

religião e da lei (Freitas, 2015; Zorzanelli, 2014).   

Dentre os muitos significados assumidos pela palavra medicalização, temos: 

“descreve um processo pelo qual problemas não médicos se tornam definidos e tratados 

como problemas médicos e são considerados doenças e distúrbios”(Conrad, 2007, p.19, 

tradução nossa).  Pode-se ainda conceituá-la como o “transformar experiências 

consideradas indesejáveis ou perturbadoras em objeto de saúde, permitindo a transposição 

do que originalmente é de ordem social em objetos de saúde”(Freitas & Amarante, 2015, 

p.14). Outros conceitos podem ser ainda citados:“crescimento em número de 

estabelecimentos médicos (hospitais, indústrias, laboratórios) ou emprofissionais 

médicos;maior produção, variedade e distribuição de medicamentos; a incorporação de 

temas pela racionalidade biomédica; controle dos indivíduos através da medicina” (Neto & 

Caponi, 2010, p. 37).  

Segundo Camargo Jr. (2013), um aspecto importante são os fatores que levam à 

busca dos serviços de saúde com esperança de um diagnóstico e de um tratamento 

assertivo. Para o autor, os diferentes conceitos de medicalização estão vinculados a 

diferentes modos de compreender as complexas relações entre saúde e sociedade, podendo 

ter uma conotação ética positiva ou estar fortemente influenciados por interesses 
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comerciais. Outro elemento da medicalização é o que descreve o autor como sanitarização, 

uma expansão do conceito de saúde que passa a encampar toda experiência humana: 

normas para uma vida saudável, consumo de produtos de saúde, alimentos funcionais, 

academias de ginástica, dispositivos de uso doméstico. A sanitarização é uma prática que 

culpabiliza o indivíduo e forma uma cultura medrosa e restritiva, sem levar em 

consideração o prazer e a aspiração individual.  Camargo Jr. (2013) vai além ao diferenciar 

medicalização de farmacologização. Ainda que com superposição de ambas, a 

farmacologização é um complexo sociotécnico que interage com o processo de 

medicalização. Não está necessariamente vinculada ao diagnóstico médico, mas ao 

incentivo à utilização de medicamentos sem indicação terapêutica, criando uma relação 

direta entre a indústria e os consumidores. Illich (1975) aborda esse aspecto da 

medicalização como uma estratégia político-ideológica que coloca o indivíduo consumidor 

no papel de parceiro que legitima essa prática como único caminho: consumir a medicina 

para continuar sendo explorado. 

Um filósofo que contribuiu para a reflexão sobre medicalização foi Michel 

Foucault (1926-1984). Suas teorias abordam o controle social por meio de instituições 

sociais, através do poder e do conhecimento. Foucault faz um percurso pela história 

argumentando que a Medicina moderna é uma Medicina Social, não individual. Social 

para Foucault significa que a Medicina tem um conhecimento, uma certa tecnologia para o 

controle do corpo social. Para ele só no aspecto da relação médico-paciente a Medicina é 

individualista. O filósofo criou também o conceito da bio-política:  

 

Minha hipótese é que com o Capitalismo não se deu a passagem de uma Medicina coletiva para uma 

Medicina privada, mas justamente o contrário; que o Capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século 

XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de 

produção, força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 

pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no 

somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade 

bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política (Foucault, 2008, p.47).  

 

Para Murguía et al. (2016), a medicalização beneficia o capitalismo pela sua 

capacidade de apresentar problemas sociais de desigualdade como patologias individuais. 

Numa perspectiva marxista, diferentemente, a prática médica se coloca como uma 

estratégia para o domínio de classe.  
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O foco na expansão da jurisdição médica e sua implicação social faz parte dos 

estudos do sociólogo Peter Conrad desde a década de 1970. Ele questiona se a 

medicalização de problemas humanos os converte em problemas médicos reais. Faz uma 

definição objetiva do termo medicalização: “medicalização descreve o processo pelo qual 

problemas não médicos se tornam definidos e tratados como problemas médicos, 

frequentemente em termos de doenças ou transtornos” (Conrad, 2007, p.19, tradução 

nossa).  

Esta definição tem sido utilizada por muitos pesquisadores, e críticos sugerem a 

necessidade de um consenso na definição do termo medicalização.  Diferentes usos do 

termo apontam para uma necessidade de transitividade do conceito e especificação dos 

sentidos a ele atribuídos por ocasião de sua utilização. Para Zorzanelli (2014), a excessiva 

abrangência do conceito leva à perda da acurácia teórica. As pesquisas que fazem uso do 

termo medicalização devem contar com uma definição contextual e específica do termo, do 

caso particular de que tratam, em contextos localmente, temporalmente e culturalmente 

delimitados. 

Dentre as categorias de problemas não médicos transformados em problemas 

médicos, os autores descrevem: distúrbios mentais (insônia, tristeza, ansiedade, 

nervosismo, angústia, timidez, transtornos de estresse pós-traumáticos, fobia social), 

alcoolismo e uso de drogas tornadas ilícitas, distúrbios alimentares, diferenças sexuais e de 

gênero, disfunção sexual, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, abuso sexual e 

comportamentos antes considerados imorais, pecaminosos ou criminosos transformados 

em doenças. Hoje aceita-se como normal a medicalização do luto, da menstruação, do 

controle da fertilidade, da menopausa, da memória, do nascimento, do envelhecimento e da 

morte (Conrad, 2007; Mendonça, 2008; Zorzanelli, 2014).  

Freitas e Amarante (2015), em seu livro “Medicalização em Psiquiatria”, referem-

se aos escritos de Thomaz Szasz: A Fabricação da Loucura: Um estudo comparativo da 

inquisição e do movimento da saúde mental, para explicar a fabricação da doença mental. 

Conforme Szasz, até a segunda metade do século XIX, havia a pressuposição de que as 

pessoas imitavam doenças: “o conceito de doença mental originou-se do fato de que é 

possível para uma pessoa agir e parecer como se fosse doente sem, contudo, ter uma 

doença corporal” (Freitas & Amarante, 2015, p. 30). O autor continua a reflexão de como 

pessoas vistas como fingidas foram consideradas doentes e de como práticas não médicas 

acabaram fazendo parte da ordem médica. Ainda citando Szasz, ele salienta que essa 

transformação tem influência de Charcot, Janet e, sobretudo, Freud. Com o surgimento da 
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Psicanálise, cria-se as doenças mentais: “para Szasz, essa profunda transformação 

conceitual foi ao mesmo tempo baseada e refletida por uma complexa alteração semântica 

- na qual feitiços, por exemplo, tornaram-se convulsões, e charlatões tornaram-se 

psicanalistas” (Freitas & Amarante, 2015, p.31). Com o passar dos tempos, novos 

comportamentos e formas de sofrimento psíquico passam a ser incorporados ao campo da 

saúde, e novas profissões são criadas para intervenção nos comportamentos e experiências 

psíquicas. 

No século XXI, o sofrimento psíquico ocupa um lugar inédito sendo considerado 

como o "Mal do Século". Se voltássemos trinta anos atrás, a nosografia do sofrimento 

mental seria completamente diferente daquela que vigora dos dias atuais. A Psiquiatria é a 

principal responsável por isso, uma vez que, com a extinção dos manicômicos, a 

Psiquiatria foi para os consultórios privados, para os serviços de saúde comunitários, para 

a cultura cotidiana e para a mídia (Pereira, 2011, p. 68), sem falar que a prescrição de 

psicofármacos é feita agora por qualquer médico, seja ele profissional da atenção primária, 

da Cardiologia, Geriatria, Dermatologia, Ortopedia,Oftalmologia etc. (Freitas & 

Amarante, 2015, p.78). 

O principal respaldo ao poder médico, também apoiado por outras profissões, é a 

Associação Psiquiátrica Americana (American Psychiatric Association). Ela elabora o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido por DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Adotado em todo o mundo, é 

considerado a bíblia da Psiquiatria contemporânea (Freitas & Amarante, 2015; Pereira, 

2011). Entre 1952, primeira versão do DSM, e o ano 2000, o número de doenças 

quadriplicou. A cada versão, cresce o número de diagnósticos identificados, tendo esse 

aumento atingido mais de 200% entre o DSM-I e o DSM-IV-TR. No DSM-I havia 106 

entidades patológicas e no DSM-IV-TR quatrocentas entidades (Pereira, 2011, p. 68). Em 

2013 foi lançado o DSM-V que tem sido objeto de fortes críticas, muitas delas feitas por 

cientistas de renome ligados à corrente principal da Psiquiatria (Freitas& Amarante, 2015, 

p. 63). 

Transformar sintomas mentais em doenças implica em atendimento médico, e este 

vem seguido de medicação, a qual, por sua vez, tem uma estreita ligação com a indústria 

farmacêutica, que cria remédios para a cura das doenças psíquicas sancionadas pelos 

médicos. Doenças psíquicas passam a ser resultantes dos interesses corporativos da 

Medicina Mental e da indústria farmacêutica: “a estratégica mercadológica dessa aliança é 



16 

 

transformar formas de pensar, sentir e agir em fenômenos com causalidade biológica 

particularmente originada do cérebro”(Freitas & Amarante, 2015, p. 77).   

A Biomedicina ganha força apoiada na teoria do desequilíbrio químico. Moléculas 

neurotransmissoras das sinapses nervosas, como a serotonina, noradrenalina e/ou 

dopamina, em quantidades alteradas, causam os transtornos mentais e serão corrigidas 

com medicações (Freitas & Amarante, 2015; Pereira, 2011).  

 

Assim, para cada atividade e afeto humano, há um tipo de droga psiquiátrica: humor (antidepressivos), 

sono (tranquilizantes), vigília (estimulantes), apetite (inibidores e estimulantes), temporalidade 

(ansiolíticos), concentração e desempenho (seja a antiga Ritalina, seja a recente Modafinil, do grupo 

dos eugeroicos – que em grego significa “bom despertar”!) (Pereira, 2011, p. 69).  

 

Para Conrad (2007) a indústria farmacêutica utiliza da publicidade para aumentar o 

interesse da população ao acesso às novas tecnologias e tratamentos. Aumenta a demanda 

de consumidores e cria um mercado para seus produtos.  No livro “The Medicalization of 

Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders”, Peter 

Conrad aborda a utilização de psicofármacos e como o órgão de autorização norte-

americano, o Food and Drug Administration (FDA), fez mudanças para facilitar a 

medicalização e prestigiar a indústria farmacêutica em 1997. Para a divulgação de uma 

nova droga nos Estados Unidos, o FDA deve aprová-la e, só assim, pode-se fazer 

propaganda indicando a doença específica e o grupo etário no qual a droga foi testada.  

Relevante na análise de Conrad foi a perda de restrição no tipo de informação que 

as companhias farmacêuticas deveriam dar aos médicos sobre o uso das suas drogas ainda 

não aprovadas, as chamadas “off label”, fato que irá se associar à criação em 1997 doFood 

and Drug Administration Modernization Act (FDAMA),que autorizou às companhias 

farmacêuticas e aos seus representantes de vendas fornecerem aos médicos informações 

sobre o uso dos off-label, desde que mostrassem documentação científica adequada ou 

estivessem envolvidos em ensaios clínicos para novos usos (Conrad, 2007, p. 17). Está 

claro nesse contexto o incentivo à medicalização e ao interesse político e econômico, uma 

vez que a associação da indústria farmacêutica com a Medicina cria novas nosologias.  

Um exemplo também ilustrado por Conrad foi a propaganda do tratamento da 

depressão e a aprovação do cloridrato de paroxetina em 1996, seguido pelo cloridrato de 

fluoxetina. A estratégia dos fabricantes foi investir no mercado da ansiedade, incluindo o 

transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo e depois o transtorno da fobia 
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social e da ansiedade generalizada. A utilização do cloridrato de paroxetina para 

diagnósticos de fobia social e ansiedade generalizada contribuiu para a medicalização de 

emoções como preocupações e timidez (Conrad 2007, p. 17). Neste sentido, Freitas e 

Amarante (2015) concluem que o campo da saúde mental é o local em que a aliança entre a 

Medicina e a indústria farmacêutica pode ser mais bem evidenciada como medicalização 

da nossa existência. 

Outro autor, crítico feroz da Medicina e da medicalização é Ivan Illich (1926-

2002). Em seu livro Nêmesis da Medicina, ele aborda aspectos da intervenção médica que 

culminam no que chama de epidemia médica: a iatrogênese, ou seja, um conjunto de 

doenças originadas pela intervenção médica. Para ele, a ação iatrogênica engloba todas as 

condições clínicas das quais os medicamentos, os médicos e os hospitais são agentes 

patogênicos. Uma doença iatrogênica é a que não existiria se o tratamento aplicado não 

fosse o que as regras da profissão médica recomendam (Illich, 1975). Neste livro ele faz 

uma abordagem radical e inovadora sobre a Medicina moderna afirmando que o 

estabelecimento médico no Ocidente representa uma ameaça à saúde, pois retira dos 

indivíduos a capacidade de lidarem com processos de vida, incluindo o sofrimento, 

criando uma dependência progressiva do paciente em relação ao médico. Chama a atenção 

para outros aspectos da medicalização, da falta de autonomia do sujeito em gerir a sua 

própria vida. Denomina de iatrogenênese social o efeito social não desejado e danoso do 

impacto social da medicina. Esse efeito cria desarmonia entre o indivíduo situado dentro 

do seu grupo e o meio social e físico (Illhich, 2015, p. 43). Outra forma de medicalização 

para o autor é a medicalização do orçamento que reflete o bem-estar com o nível de saúde 

nacional bruta.  

Essa saúde nacional bruta exprime a mercantilização de coisas, palavras e gestos produzidos por um 

conjunto de profissões que se reservam o direito exclusivo de avaliar os seus efeitos e que tornam o 

consumo de seus produtos praticamente obrigatório, utilizando seu prestígio para eliminar da vida 

cotidiana as escolhas alternativas (Illich, 1975, p.50).  

Segundo Tesser (2006b), a Medicalização Social está associada ao que Illich 

chamou de iatrogenia cultural, ou seja, a perda do potencial cultural para manejo da maior 

parte das situações de dor, adoecimento e sofrimento. Para ele, Illich propõe uma 

reinvenção, um resgate da autonomia, um reequilíbrio entre ações autônomas e 

heterônomas causadas pela estratégia da Biomedicina. A medicalização dos sentimentos 

tira do sujeito a força de decisão, gera perda da autonomia. 
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Semelhantes são os pensamentos do médico e filósofo Georges Canguilhem (1904-

1995)
4
, para quem um fato significativo é a polaridade da dinâmica da vida. Ele coloca 

como polaridade o que é material, físico, morfológico em contraposição ao fisiológico 

ecriticaa Biologia mecanicista, materialista e positivista. Para o filósofo, o progresso do 

conhecimento biológico é a unificação das leis da vida natural às da vida patológica. Em 

vista disso, cria o termo Normatividade Biológica: “há normas biológicas sãs e normas 

patológicas, e as segundas não são da mesma natureza que as primeiras” 

(Casnguilhem,2012,p.83).  

Dentro da perspectiva assinalada, o ideal humano normal é a adaptação possível e 

voluntária a todas as condições imagináveis:“O homem normal é o homem normativo, o 

ser capaz de instituir novas normas, mesmo orgânicas”(Canguilhem, 2012, p. 92). Com 

essa afirmativa, para Canguilhem,ter saúde significa adoecer e sair do estado patológico, 

com a possibilidade de criar, transformar e interagir com o meio e com os outros. A 

qualidade que diferenciava o estado de saúde do estado patológico seria a abertura a 

eventuais modificações, pois essa abertura estaria presente na saúde e ausente no estado 

patológico, o que conferiria à doença um caráter conservador. O homem normal saudável 

teria que se sentir capaz de adoecer e de afastar a doença (Coelho, 1999). 

 

2.2 Ações medicalizantes do sofrimento na Atenção Primária à Saúde 

 

Contextualizando a nossa pesquisa, voltamos o olhar para as ações medicalizantes 

do sofrimento na atenção primária à saúde. No caso do Brasil, a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1993, 

transformada em ESF em 2011, e, mais recentemente, em 2013, no Programa Mais 

Médicos para o Brasil, ocorreu um aumento da oferta da assistência médica em todo 

território brasileiro. O objetivo foi mudar toda a antiga concepção de atuação dos 

profissionais de saúde, saindo da Medicina curativa e passando a atuar na integralidade da 

assistência. Objetivava também esse programa tratar o indivíduo como sujeito dentro da 

sua comunidade socioeconômica e cultural, considerando essa dimensão globalizante 

(Rosa & Labate, 2005).  

                                                           
4
Georges Canguilhem é epistemólogo francês, médico e filósofo de tendência vitalista e anti-positivista, que, 

tendo sido orientador de doutorado de Michel Foucault, tem uma notável influência sobre este. É defensor da 

ideia de que a vida deve ser estudada a partir do próprio ser vivo, ao invés de ser investigada pormeio de leis 

físico-químicas. Assim, segundo ele, o objeto de estudo da biologia é irredutível à análise e a decomposição 

lógico-matemática. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reducionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L�gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem�tica
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O investimento do Sistema Único de Saúde na rede básica aumentou o contingente 

de profissionais de saúde e seu contato com a população, aumentando também a atenção à 

saúde biomédica. Esse fato torna a questão da medicalização social um tema candente e 

urgente para a Saúde Coletiva (Tesser, 2006). Um olhar através da Psicologia Social deve 

questionar o quanto esta estratégia garante a autonomia ou a heteronomia
5
 do sujeito 

assistido. Após mais de vinte anos da criação do PSF, será que houve mudança na antiga 

concepção de atuação dos profissionais de saúde? Será que as ações mudaram o foco da 

medicina curativa e passaram a atuar na integralidade da assistência? Será que houve 

efetiva mudança do olhar do indivíduo como sujeito dentro da sua comunidade 

socioeconômica e cultural? Será que a atuação da saúde se deslocou do enfoque médico e 

passou para um enfoque interdisciplinar da equipe da ESF?      

É preciso salientar que ainda predomina a tendência da Biomedicina, na qual se 

coloca o profissional médico vinculado a um saber com estilo de pensamento 

superespecializado. Essa visão da formação e atuação médica é fundamental para o 

entendimento da Medicalização Social. Vários dilemas éticos, técnicos, terapêuticos e 

relacionais estão envolvidos na prática biomédica de atenção à saúde. Percepção, cognição 

e abordagem do profissional proporcionam alguns tipos de ações e afastam outras, portam 

eficácias e trazem limites e cegueiras (Tesser, 2016, p. 68). 

O estudo de Ferrazza, Rocha e Luzio (2010) confirmou essa tendência 

medicalizante e a necessidade de um novo olhar na formação e nos processos de trabalho 

médico. O objetivo da pesquisa foi conhecer, através do exame de registros de prontuários, 

a trajetória de usuáriosda porta de entrada do Pronto Atendimento em Saúde Mental até o 

momento da prescrição de psicofármacos. A pesquisa foi realizada em uma pequena cidade 

do Oeste paulista. Foram examinados 345 prontuários em amostra aleatória estratificada 

por ano. Os dados mostraram que a maioria (65%) dos usuários já chega ao serviço sob 

prescrição prévia de psicofármacos e que, encaminhados à consulta psiquiátrica, 

praticamente todos (99%) recebem prescrição de psicofármacos.  

O estudo de Ferrazza (2013) abordou uma amostra de 20% da população atendida 

entre os anos de 2005 a 2008, em um serviço de Pronto Atendimento. A amostra foi 

composta por 430 usuários do serviço. Os dados são alarmantes ao demonstrarem que 80% 

dos usuários foram encaminhados para consulta psiquiátrica no primeiro encaminhamento 

                                                           
5
Heteronomia significadependência, submissão, obediência. É um sistema de ética segundo o qual as normas 

de conduta provêm de fora. 
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oferecido pelo ambulatório de Pronto Atendimento. Destes, 99% foram medicados com 

psicofármacos. 

O uso de psicotrópicos na Atenção Primária à Saúde cresceu nas últimas décadas. 

Um dos fatores, deste crescimento, é o aumento de queixas de sofrimento mental, pelos 

usuários dos serviços,representando uma preocupação em escala mundial, devido ao 

impacto a nível individual, familiar e social. (Moreno & Moriana, 2012).No Brasil, com a 

implantação da ESF, houve um aumento de prescrição de antidepressivos, ansiolíticos, 

antiepiléticos e antipsicóticos(Rocha& Werlang, 2013). Estudos mostram necessidade de 

elaborar estratégias para melhorar o acesso, o uso racional de psicofármacos e o 

matriciamento, em saúde mental, dos profissionais da APS, já que grande parte queixa-se 

de dificuldade de manuseio clínico do paciente com sofrimento mental(Lopes & 

Ribas2014).  

Vale salientar a tendência atual de centralização da assistência nas mãos do 

profissional médico, visto que a tendência de medicalização é estreitamente relacionada 

com quem detém a competência para as prescrições. Tesser (2006) relata que um dos 

pressupostos evidentes da medicalização social é a bola de neve crescente e infindável da 

demanda espontânea por atenção médica no diaadia da atenção à saúde nos serviços 

públicos. Esse fato demonstra uma mudança cultural na visão do cuidado à saúde. A 

dependência aos serviços de atenção básica passa a fazer parte da visão do cuidado à saúde 

tanto dos usuários do serviço quanto dos profissionais de saúde. O autor refere-se ao PSF 

como uma faca de dois gumes: por um lado podendo ser uma chance de reorientar a 

medicalização e reconstruir a autonomia e, por outro lado, podendo constituir-se em uma 

nova força medicalizadora poderosa (Tesser, 2006, p.74). 

 

2.3Racionalidades médicas alternativas, complementares ou integrativas à 

biomedicina 

 

Estamos diante da necessidade de mudanças paradigmáticas no modo de ver e de 

fazer saúde. Implicações socioculturais e interesses políticos dominam este campo de 

estudo. Para Tesser (2006b) a medicalização social é o resultado do sucesso do monopólio 

da medicina ocidental para grandes contingentes populacionais pouco modernizados, 

implicando no que ele chama de epistemicídio
6
 de saberes e práticas não científicas, 

                                                           
6
 Derivado da palavra de origem grega episteme: Conhecimento real e verdadeiro, de caráter científico, que 

se opõe a opiniões insensatas e sem fundamento. 
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populares ou tradicionais. Ele sugere como intervenção desmedicalizante a desconstrução 

da clínica hegemônica
7
 e invenção de novos modos de abordagem dos problemas de saúde 

- uma inovação na clínica da atenção básica em direção a uma prática que gere autonomia 

e crescimento da população assistida.  

O modelo biomédico hegemônico passa por uma crise por não responder às 

necessidades reais da população, causando o que tem sido chamado de “crise na saúde” e 

“crise na Medicina" (Luz, 1997). No estudo de Camargo Jr. (1997, p.178-179), a 

Biomedicina vincula-se a um “imaginário científico” correspondente à racionalidade da 

Mecânica Clássica. Ele pontua que a Medicina ocidental pode ser delineada em três 

proposições: (a) caráter generalizante, que se dirige à produção de discursos com validade 

universal; (b) caráter mecanicista, no qual o universo passa a ser visto como uma 

gigantesca máquina, subordinada a princípios de causalidade linear e (c) o caráter 

analítico, que pressupõe que o funcionamento do todo é necessariamente dado pela soma 

das partes.  

O conceito que colabora para o reconhecimento de algumas práticas médicas é o 

conceito de Racionalidades Médicas
8
 criado pela socióloga Madel T. Luz. Este conceito foi 

levado ao reconhecimento acadêmico como Sistemas Complexos de Medicina que têm em 

comum aspectos de análise observáveis e demonstráveis segundo a lógica científica. O 

percurso feito pela pesquisadora na década de 1990 sobre as racionalidades médicas 

fundamenta-se em base epistemológica da Sociologia Compreensiva de Max Weber (1864-

1920)
9
, sendo o que se denominatipo ideal o instrumento conceitual estratégico da 

sociologia weberiana:   

 

Um tipo ideal é, assim, uma construção conceitual que descreve e interpreta um conjunto de 

fenômenos observáveis, de acordo com um modelo previamente definido, assinalado como portador 

de características empíricas ou traços teóricos localizáveis em intensidade variável no objetivo em 

estudo ou no conjunto de fatos enquadráveis pelo conceito (Luz, 2014, p.78).  

                                                           
7
Supremacia, domínio, poder que algo ou alguém exerce em relação aos demais. 

8
Liderado por Madel T. Luz, um grupo de pesquisa registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

denominado Racionalidades em Saúde e Práticas Integrativas e Complementares existe desde 1992, e enfoca 

o campo da Saúde Coletiva no Brasil, levando em conta a multiplicidade de saberes e práticas presentes na 

sociedade e nas instituições de saúde, em sua diversidade política, cultural e epistemológica (Luz& 

Wenceslau,2012). 

 
9
 Max Weber é considerado um dos fundadores da sociologia e inaugura o método da sociologia 

compreensiva que, ocupa-se do sentido que os sujeitos atribuem as suas próprias ações – além do significado 

dessas ações em um contexto social mais amplo. Entende-se, por consequência, que as ações em si não têm 

um sentido próprio, mas o sentido que nós, como sujeitos modernos, atribuímos a elas. 
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A pesquisa inicial de Luz baseou-se na cultura médica ocidental por meio de estudo 

sócio-histórico da Medicina Homeopática. Demonstrou que havia na Medicina 

Homeopática uma lógica terapêutica e diagnóstica discordante daquela da Biomedicina. 

Este estudo marcou o nascimento da categoria racionalidade médica, sendo o conceito 

Ideal-Típico de Racionalidade Médica assim definido em 1993: 

 

É racionalidade médica todo sistema médico complexo construído racional e empiricamente em 

cinco dimensões: uma morfologia humana (previamente definida como “anatomia”); uma dinâmica 

vital (previamente definida como “fisiologia”); uma doutrina médica (define o que é estar doente ou 

sadio, o que é tratável ou curável, como tratar etc.); um sistema diagnóstico e um sistema 

terapêutico. Posteriormente foi acrescentada a dimensão cosmologia, como fundamento das outras 

cinco dimensões (Luz, 2014, p.79-80). 

 

Luz (2014) fez uma pesquisa durante os meses de agosto 2010 a maio de 2011 com 

o objetivo de demonstrar que a Medicina Antroposófica se constituía como uma 

Racionalidade Médica. Esta pesquisa veio juntar-se ao estudo anterior de outras 

racionalidades médicas (Medicina Ocidental Contemporânea, Homeopatia, Medicina 

Chinesa, Medicina Ayurvédica) realizado pelo grupo em 1994 (Luz, 2003). Concluiu que a 

MA possui, “efetivamente estruturadas, as seis dimensões modelares características 

definidas para o tipo ideal racionalidade médica, a saber: a) cosmologia; b) doutrina; c) 

morfologia humana; d) dinâmica vital humana (fisiologia); e) sistema diagnóstico; f) 

sistema terapêutico” (Luz, 2014, p. 17). 

Duas características paradigmáticas compartilhadas pelas racionalidades 

complementares estudadas são o vitalismo e o holismo.  Para Luz (2014) elas formam 

uma unidade tanto perceptiva como operativa (morfologia, dinâmica vital, diagnose e 

terapêutica) nas racionalidades médicas que compartilham, na expressão de Luz, o 

paradigma do fluir da vida. Na visão holística, todos os seres vivos são manifestações do 

macrocosmo. O ser humano, considerado um microcosmo, é o representante mais 

completo deste macrocosmo. Já o vitalismo estabelece que a vida é, antes de tudo, 

movimento e mutação constantes.    

Uma importante observação de Luz (2014) sobre o raciocínio clínico típico das 

Medicinas Tradicionais, sejam elasorientais ou ocidentais, é o raciocínio analógico, não 

analítico. A analogia ou a metáfora indicam a existência de outra lógica, outra linguagem 

relativa ao saber e a prática médica, distintos do sistema analítico discursivo da Medicina 
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Ocidental Contemporânea.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece desde 1970 as medicinas 

tradicionais e as denomina como Medicina Tradicional e Medicina 

Complementar/Alternativa (MT/MCA) (Brasil, 2014).No Brasil, o Ministério da Saúde 

iniciou um estudo sobre MT/MCA em 2004 com o objetivo de criar uma política 

nacional. Esse estudo consistiu na análise de um questionário enviado por correio a todos 

os gestores municipais e estaduais de saúde. Mostrou que a Homeopatia, a Medicina 

Tradicional Chinesa/Acupuntura, a Fitoterapia e a Medicina Antroposófica eram as 

abordagens e práticas que se encontravam mais presentes no SUS. A presença da 

Medicina Antroposófica foi registrada nos municípios de Belo Horizonte, São Paulo e 

São João del-Rei, compondo 1% dos entrevistados (Brasil, 2014).       

Em fevereiro de 2006, foi elaborado o documento final da política. Incorporando 

resultados do estudo de levantamento realizado, foi aprovado, por unanimidade, no 

Conselho Nacional de Saúde e publicado na forma das Portarias Ministeriais nº 971, de 3 

de maio de 2006 - que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no SUS- e nº 1.600, de 17 de julho de 2006 - que aprova a 

constituição do Observatório das Experiências de Medicina Antroposófica no SUS (Brasil, 

2014). 

O documento técnico da PNPIC define estas práticas como: 

 

Sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que envolvem abordagens que buscam estimular 

os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 

integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas 

diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a 

promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado (Brasil, 2014, p.13). 

 

Com a publicação da PNPIC, foram institucionalizadas no SUS, em âmbito 

nacional, a Homeopatia, as Plantas Medicinais e Fitoterapia, a Medicina Tradicional 

Chinesa/Acupuntura, a Medicina Antroposófica e o Termalismo Social/Crenoterapia. Os 

objetivos expressos no documento contemplam: incorporar e implementar as Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs) no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e 

da promoção e recuperação da saúde; contribuir com o aumento da resolubilidade do 

sistema; promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas 

inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável das comunidades 

(Brasil, 2014). 
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A construção da política mobilizou vários setores da sociedade. Articulou ainda 

movimentos sociais, trabalhadores, usuários e gestores e já mostrou contribuições decisivas 

no que diz respeito à ampliação do olhar sobre o processo saúde-doença, das ofertas de 

cuidado e da produção de autonomia, estimulando a perspectiva de uma ecologia de 

saberes e práticas (Cavalcante, 2014).Barros (2008) aponta que é preciso compreender o 

que tece os retalhos da Saúde da Família com os da Prática Integrativa e Complementar, 

concluindo que é o desejo de garantir “práticas prudentes para uma vida decente”. 

 

 

2.4 A Medicina Antroposófica 

 

A Medicina Antroposófica é uma prática de assistência à saúde interdisciplinar, 

fundamentada na Antroposofia e sistematizada por Rudolf Steiner (1861-1925) no início 

do século XX. Estuda a relação do ser humano com a natureza e o cosmos, oferecendo uma 

forma de compreensão e resgate dessa relação (Azevedo, 2012). 

Steiner nasceu em Kraljevec, cidade do antigo império austríaco (hoje Croácia).  

Frequentou a escola técnica em Viena, onde estudou Matemática, Física, História Natural e 

Filosofia, dentre outras disciplinas. Dedicou-se centralmente à teoria do conhecimento. 

Para ele era um conflito ver que, para os pensadores da sua época, a teoria do 

conhecimento identificava-se com a imagem que a física fazia do mundo. Ele queria saber 

se essa imagem era válida para a biologia. Essa pergunta levou Steiner a procurar 

diretamente as personalidades que se sobressaíam no campo da pesquisa em biologia, 

tentando achar aí os elementos que o levassem a reconhecer, ou não, uma especialização na 

Teoria do Conhecimento, quando esta era aplicada aos fenômenos dos organismos vivos. 

Com a idade de 22 anos foi contratado para publicar os escritos científicos de 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) na Kürschners Deutscher Nationalliteratur 

(Literatura Nacional Alemã). Reconhece uma diferenciação na metodologia proposta pela 

Teoria do Conhecimento na forma como o poeta alemão fazia suas pesquisas no campo da 

Botânica e da Zoologia. Este encontro com os escritos de Goethe foi decisivo para a obra 

de Steiner, que é vasta e complexa, abrangendo tanto investigações gnosiológicas
10

 quanto 

exposições de conteúdos esotéricos (Gruel,1994; Kienle,2013).  

Para Kienle (2013), três tradições são integradas e aprimoradas na Antroposofia: a 

                                                           
10

 Gnosiologia: Teoria do conhecimento humano; teoria que se volta para uma análise reflexiva acerca da 

origem, natureza e essência da ação cognitiva, do ato de conhecer, do conhecimento humano. 
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tradição empírica da ciência moderna, como iniciado por Copérnico, Kepler e Galileu; a 

tradição cognitiva da filosofia iniciada por Platão e Aristóteles, que culminaram no 

chamado idealismo alemão de Hegel, Fichte, Schelling, Schiller e Goethe; e finalmente a 

tradição esotérica da espiritualidade cristã. Steiner se opõe à filosofia de Immanuel Kant e 

à Filosofia Materialista e Reducionista: “o idealismo de Rudolf Steiner nem se esgota no 

espírito humano, como em Kant, nem se dilui completamente na história, como em Hegel. 

É através da consciência humana que o mundo todo pode se revelar de forma mais plena e 

verdadeira” (Luz, 2014, p. 28).  

A Antroposofia, como Filosofia, inspirou a atuação em diversos campos 

profissionais como a Agricultura, a Pedagogia, Psicologia, Arquitetura, Economia, 

Medicina entre outros (Marasca, 2009). Steiner, na década de 1920, junta-se à médica Ita 

Wegman (1876-1943) e funda a Medicina Antroposófica (MA), construindo, juntos, em 

Arlesheim, na Suíça, a primeira clínica antroposófica, o Instituto Clínico Terapêutico. Com 

muita dificuldade financeira, este espaço foi escola para jovens médicos que se vincularam 

à MA. A união de Steiner com Wegman foi fundamental para a construção da MA, tendo 

em vista que essa parceria foi construída através de uma necessidade social perante a 

atmosfera histórica da Europa no início do século XX. Contrapondo as ações dos nacional-

socialistas que exterminavam crianças com atraso de desenvolvimento, criaram uma 

pedagogia, e acolheram crianças com necessidades educativas especiais refugiadas da 

Alemanha(Selg,2005).   

Hoje a MA está presente em 80 países com predominância na Europa Central. É 

praticada por médicos, terapeutas e enfermeiros, tendo uma característica interdisciplinar 

nos serviços oferecidos. Suas terapias incluem medicações naturais, arte, movimentos, 

massagens, trabalho biográfico
11

 etc. (Kienle, 2013).  

A palavra Antroposofia deriva do grego antrophos (homem) sophia (sabedoria).  

É uma filosofia que estuda a relação do ser humano com a natureza, com os planetas, 

com as constelações e com os seres espirituais
12

 (Azevedo, 2012). Seus estudos 

demonstram como o ser humano pode ser avaliado através do que chamam de 

quadrimembração, trimembração e ritmos da história de vida, a biografia.   

 Para Steiner (1988) o ser humano é dividido em quatro corpos. Essa divisão 

mostra a relação do ser humano com os reinos que o cercam: corpo físico, que tem 

                                                           
11

 Trabalho biográfico: utilizado na Medicina Antroposófica para ajudar no diagnóstico clínico e para ajudar 

a pessoa entender seu caminho na vida. 
12

 O texto se refere às hierarquias espirituais superiores ao homem como os anjos, os arcanjos e etc. 
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relação com o reino mineral; corpo vital, relacionado ao reino vegetal; corpo astral ou 

emocional, que mantém uma relação com o reino animal, e um corpo comum somente ao 

ser humano, que Steiner chama de Corpo do Eu ou Espírito Humano - eis aqui o 

esclarecimento do que vem a ser espiritual, na concepção antroposófica. O espírito 

humano refere-se à capacidade dos seres humanos desenvolverem um pensamento 

consciente, o que os diferencia do reino animal (Steiner, 1988).  

A MA utiliza desses conhecimentos para o diagnóstico e a intervenção 

terapêutica. Um indivíduo que adoece pode ter um comprometimento nas suas forças 

vitais e estas, por sua vez, podem ter sido comprometidas por um agravo emocional, ou 

seja, uma expressão do corpo emocional. A dificuldade de lidar com a situação estressora 

é atribuída a uma intervenção fraca do Eu, no sentido de ter-se uma dificuldade de 

consciência dos fatores envolvidos no adoecimento e no seu enfrentamento (Wolf, 1978).  

Por trimembração – outro conceito da MA – entende-se a divisão do corpo 

humano em três partes ou sistemas: Sistema Neurossensorial, Sistema Rítmico e Sistema 

Metabólico e dos Membros. O Sistema Rítmico faz o equilíbrio entre o polo superior 

(Sistema Neurossensorial) e o polo inferior (Sistema Metabólico e dos Membros). 

Observando a trimembração pelo aspecto físico, as patologias ou sintomas podem ser 

atribuídas à predominância de um polo sobre o outro (Hauschka, 1985). O diagnóstico, 

por meio da trimembração, direciona a conduta terapêutica, diminuindo a intervenção de 

um polo ou reforçando o polo enfraquecido. Como exemplo podemos citar a enxaqueca 

que, para a MA a enxaqueca é a invasão do polo metabólico no neurossensorial, 

provocando a dor. Pode-se observar, como fatores causais, determinados tipos de 

alimentos, períodos do ciclo menstrual, ansiedade, entre outros. Neste caso, várias 

terapêuticas podem ser sugeridas, como medicamentos naturais em forma de chás, 

medicamentos homeopáticos, terapias externas como o escalda-pés, eurritmia (terapia do 

movimento) etc. (Guelman, 2013).  

Para a MA a doença pode ser compreendida como um sintoma de uma 

enfermidade muito mais essencial: um esquecimento de si. O doente seria o autor de sua 

doença, buscando, através dela, o restabelecimento do equilíbrio físico, psíquico e 

espiritual. Nessa concepção, é reconhecido que todo ser humano possui em si o poder da 

cura e do restabelecimento. A responsabilidade do médico e do terapeuta é estimular este 

poder (Moraes, 2007).  

Wenceslau (2014) narra a integralidade na educação médica no estudo 

hermenêutico das palestras de Rudolf Steiner sobre a Medicina. O autor constatou que 
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a medicina antroposófica tem um grande potencial para questionar os fundamentos epistemológicos e 

éticos da biomedicina, em condições muito diretas de diálogo, e servir de alternativa, contribuindo, 

assim, para uma formação médica mais plural, dialógica e polifônica, e, por isso, mais humana 

(Wenceslau, 2010, p. 134). 

 

Considerando a produção científica da MA, encontramos um estudo prospectivo 

multicêntrico observacional realizado na Alemanha com 1.631 pacientes (Hamre, 2014). 

Refere-se a atendimentos ambulatoriais daqueles que estão iniciando tratamento com a 

MA. As patologias estudadas foram: distúrbios de ansiedade, asma, transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade, depressão, dor lombar, enxaqueca e outras indicações crônicas 

em condições rotineiras. O artigo fornece uma visão geral das principais questões de 

pesquisa, métodos e achados dessas publicações. Concluem que o tratamento antroposófico 

foi seguro, com melhora clínica relevante dos sintomas e na qualidade de vida, sem 

aumento de custos. 

O livro “Anthroposophic Medicine: Effectiveness, Utility, Cost, Safety” (Kienle, 

2008) foi o primeiro estudo de apresentação abrangente e avaliação sistemática de toda a 

literatura empírica antroposófica sobre a eficácia, benefício, custo e segurança da MA. 

Escrito no ano de 2006, descreve 195 estudos clínicos, e encontramos dois artigos 

referentes à depressão. Em outro estudo, um Relatório de Avaliação das Tecnologias da 

Saúde (Health-Technology Assessment Report) e sua versão atualizada, foram identificados 

265 estudos clínicos sobre a eficácia e a efetividade da MA (Kienle, 2015). 

A promoção da consciência como base da saúde do indivíduo e da sociedade é o 

cerne da MA. Consciência, neste contexto, representa a capacidade do indivíduo em 

reconhecer a razão da sua existência, a capacidade de relacionar-se com o mundo e ser 

responsável pela sua vida. Seu referencial teórico baseia-se no estudo das fases da vida 

humana, a biografia. Segundo Steiner, a cada 7 anos ocorre no ser humano uma mudança 

no âmbito físico, emocional e espiritual. O conhecimento das leis presentes nestes 

setênios auxiliam no entendimento da fase da vida e na abordagem da pessoa atendida 

(Lievegoed,1984).  

No Brasil, Gudrum Bukhard (1929-),dedica-se ao estudo da biografia 

fundamentada na Antroposofia. Para a autora, “uma crise que chega ao plano físico, 

manifestando-se como doença, pode ser uma chance de desenvolvimento para o indivíduo, 

em especial quando é devidamente tratada e não simplesmente abafada” (Burkhard, 2002, 
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p.29). Relata que a doença é uma “biografia encurtada”, proporcionando perspectivas de 

mudanças. 

Outro referencial teórico utilizado pela MA é a salutogênese, cuja teoria da 

salutogênese foi criada pelo sociólogo norte americano Aaron Antonovsky (1923-1994) em 

1979. Ele queria explicar porque, diante de fatores estressores, comuns a determinada 

comunidade, algumas pessoas adoeciam e outras não. Um dos conceitos mais importantes 

dessa teoria é o Senso de Coerência, atributo individual que protege o indivíduo contra as 

consequências prejudiciais do estresse (Glockler,2003). Significa que, trabalhar com a 

teoria do Senso de Coerência é observar os recursos internos e externos utilizados pelos 

indivíduos em situações de estresse. “O Senso de coerência refere-se a capacidade do 

indivíduo em aplicar esses recursos no sistema social, ambiente físico e no interior do 

próprio organismo, como forma de adaptação a uma situação de adversidade”(Coutinho & 

Heimer, 2014, p.820). Este autor é atualmente utilizado como base epistemológica nas 

pesquisas da Medicina Antroposófica.  

 

A Salutogênese se propõe um enfoque na pesquisa das condições que o ser humano desenvolve ou 

precisa desenvolver ao longo da vida, por meio do aprendizado constante desde a mais tenra idade, e 

cuja bagagem o capacita a desviar e/ou lidar de maneira adequada com situações críticas, mantendo a 

saúde. Ela supõe que essas experiências, utilizadas de maneira coerente, protejam integralmente o ser 

humano, sendo responsáveis pelo grau de resiliência frente a adversidades de qualquer espécie 

(Marasca,2009, p. 116). 

 

Nos quadros abaixo, faremos uma comparação entre a Biomedicina e a MA 

seguindo o raciocínio das racionalidades médicas. Tomaremos como referência os 

estudos de Luz (2014) sobre a MA. Nos quadros, transcreveremos, na íntegra, os 

esquemas feitos pela autora. Quanto aos dados da Racionalidade Médica da Biomedicina, 

estes serão interpretados a partir do estudo de Camargo Jr. (1997). 
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Quadro 1: Quadro-resumo das Racionalidades Médicas da Biomedicina e Medicina 

Antroposófica: Cosmologia
13

. 

PRINCÍPIOS COSMOLÓGICOS ESTRURURANTES 

BIOMEDICINA MEDICINA ANTROPOSÓFICA  

a)Doença: racionalidade médica ocidental 

sempre se refere a doenças; 

b)Biologia molecular: mapeamento 

genético que possibilita reconhecer e 

curar qualquer doença, ou quase; 

c) Teoria dos Sistemas: a manutenção da 

homeostase é vista como função de um 

conjunto de mecanismos regulatórios 

baseados em laços de retroalimentação; 

d)Imaginário científico da Medicina 

contemporânea se enraíza na Física 

clássica (mecanicismo, causalidade 

linear); 

e)Clínica e epidemiologia: interligadas e 

subordinadas à mesma cosmologia 

mecanicista que impregna o imaginário 

científico desta. Se refere à caracterização 

genérica de uma dada doença e do 

estabelecimento de nexos causais entre 

doenças e possíveis agentes etiológicos; 

f)Lógica da intervenção médica: evitar ou 

retardar a progressão de doenças ou 

minimizar o dano por elas causado 

a) Holismo: microcosmo - humano - 

manifesta a evolução do macrocosmo; 

b) Vitalismo: os seres dos quatro reinos 

da natureza são percorridos contínua e 

ritmicamente por forças vitais (sensoriais 

e suprassensoriais) que os movimentam; 

c) Espiritualismo: a dimensão espiritual é 

constitutiva do humano, como do cosmo; 

o conhecimento do mesmo não se esgota 

nos sentidos físicos, na emoção ou na 

razão; 

d) As configurações sistêmicas e os 

períodos vitais ou fases humanas 

(setênios) reproduzem fases evolutivas da 

natureza em sua morfologia e dinâmica 

vital; 

e) Os sete astros, com sua marcha celeste 

evolutiva, influenciam nos processos 

vitais humanos (morfologia, fisiologia) e 

nas fases de sua existência (setênios). 

. 

 

Fonte: Luz (2014, p. 87); Camargo Jr. (1997). 

 

 

 

 

                                                           
13

 Cosmologia se refere à perspectiva de ordenação geral daquilo que existe e das formas de aprender este 

“real” (Camargo Jr., 1997, p.178). 
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Quadro 2: Quadro resumo das Racionalidades Médicas Biomedicina e Medicina 

Antroposófica: Doutrina Médica
14

. 

DOUTRINA MÉDICA 

BIOMEDICINA MEDICINA ANTROPOSÓFICA  

a) Saúde é frequentemente relacionada a 

ausência de doença, apesar de em muitos 

manuais de medicina estar escrito que "não 

há doenças e sim doentes". Não há ideais 

ético-normativos que guiem o médico. 

Possível exceção da legislação 

deontológica. Totalidade humana 

biopsicossocial. Agregue-se a isto o fato de 

que os termos “psico” e “social” não 

passam de referências genéricas, 

subordinadas ao primado discurso do 

biológico. 

b) Doenças são coisas, de existência 

concreta, fixa e imutável, de lugar para 

lugar e de pessoa para pessoa; as doenças se 

expressam por um conjunto de sinais e 

sintomas, que são manifestações de lesões, 

que devem ser buscadas por sua vez no 

âmago do organismo e corrigidas por algum 

tipo de intervenção concreta (terapêutica 

medicamentosa e cirúrgica). Possui três 

eixos: 

   b1) Eixo Explicativo: corresponde à 

caracterização das doenças como processo, 

possuindo uma ou mais causas e uma 

história natural. Este é o eixo da 

fisiopatologia, da experimentação em 

a) Saúde é resultado de sintonia rítmica 

harmoniosa entre os elementos básicos 

constitutivos da estrutura humana. 

b) Doença é fruto da discinesia no 

funcionamento ou interação desses 

elementos entre si e com o meio. 

c) Tratar é recuperar a sintonia nesse 

funcionamento. 

d) Conjunto básico da estrutura humana 

que é objeto de intervenção médica: 

d1) Trimembração (corpo/alma/espírito) - 

plano da organização da complexidade da 

forma humana que se divide em Sistema 

Neurossensorial, Rítmico e Metabólico 

Motor. 

  d2) Quadrimembração - estrutura das 

forças que formam o corpo e se 

manifestam através do comportamento 

humano 

-corpo físico 

-corpo etérico 

-corpo astral 

-organização do Eu. 

 

                                                           
14

 “Entende-se por doutrina médica o conjunto de concepções e proposições de cada sistema, definindo o que 

é saúde (ou estar saudável); o que é doença (ou estar doente); o que é tratamento; o que é tratável e o que não 

é; o que é curável (ou recuperável ou normalizável) e o que não é” (Luz, 2014, p.87). 
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animais, com indução de doenças artificiais. 

É nesse eixo que o saber médico mais se 

aproxima das ciências “duras” no domínio 

do biológico. 

  b2) Eixo Morfológico: é o da descrição de 

lesões características, patognomônicas, 

território característico da anatomia 

patológica (exames laboratoriais). 

b3) Eixo Semiológico: doenças são vistas 

como constelações de sinais e sintomas, 

formando gestalts semiológicas. 

c)Produção do conhecimento da 

epidemiologia subordinada à clínica, no 

momento da definição das doenças (ou 

"desordens-alvo"), e às ciências biológicas, 

no estabelecimento e/ou corroboração de 

hipóteses etiológicas. 

 

Fonte: Luz (2014, p.89); Camargo Jr. (1997). 

 

Quadro 3: Quadro resumo da Racionalidade Médica Biomedicina e Medicina 

Antroposófica: Morfologia Humana. 

MORFOLOGIA HUMANA 

BIOMEDICINA MEDICINA ANTROPOSÓFICA  

1.O corpo humano se divide em uma série 

de sistemas com funções bem definidas - 

divisão que é parte morfológica e parte 

funcional com prioridade para esta última. 

2.Cada sistema com sua função 

específica, ainda que interligada. 

3.Meio interno (microambiente) isolado 

do resto do universo por barreiras 

epiteliais (pele e mucosas). 

1. A trimembração 

-Sistema neurossensorial (cabeça) 

-Sistema rítmico (tórax) 

-Sistema Metabólico -locomotor 

(abdômen e membros) 

2. A quadrimembração 

-Corpo físico (pulmão) 

-Corpo etérico (fígado) 

-Corpo Astral (rins) 
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-Eu (coração) 

Observação: as várias formas de 

organização e as dimensões da morfologia, 

atuantes nos planos corporal, anímico e 

espiritual, devem estar funcionando em 

integração sintônica para haver saúde. O 

funcionamento equilibrado das mesmas, 

portanto, depende da dimensão dinâmica 

vital, mais do que da morfologia enquanto 

tal. 

Fonte: Luz (2014, p.91); Camargo Jr. (1997). 

 

Quadro 4: Resumo da Racionalidade Médica Biomedicina e Medicina Antroposófica 

segundo: Dinâmica Vital.  

DINÂMICA VITAL 

BIOMEDICINA MEDICINA ANTROPOSÓFICA  

1.Divisão entre "normal" e "patológico". 

Auxiliares na caracterização do processo 

mórbido. 

2.Disciplinas Básicas do ponto de vista da 

biomedicina, como a fisiologia, a 

fisiopatologia e a bioquímica, e 

possivelmente a genética, dentro do 

campo médico, mais relacionadas ao 

método experimental. 

3.Homeostasia: manutenção das 

condições de funcionamento do 

microambiente dentro de limites estreitos 

de tolerância. A manutenção da 

homeostase é vista como função de um 

conjunto de mecanismos regulatórios 

baseados em laços de retroalimentação. 

4.Meio interno isolado por barreiras 

epiteliais (pele e mucosas). 

5.Metabolismo: conjunto de reações 

1. A lei da polaridade: contínuo 

movimento das forças vitais, alternado e 

com ritmo (harmonia=saúde) 

1.1 Polo Cefálico (forças centrípetas) - 

sistema nervoso e órgãos dos sentidos 

1.2 Polo abdominal (forças centrífugas) - 

sistema metabólico e membros 

1.3 Sistema Rítmico (alternância de 

forças) - coração e pulmões 

2. O ritmo de concentração/expansão dos 

elementos (fogo,ar, água, terra) 

3. Os sete processos vitais resultantes da 

interação entre os três elementos acima: 

3.1. Respiração 

3.2. Aquecimento 

3.3. Alimentação 

3.4. Segregação 

3.5. Manutenção 

3.6. Crescimento 
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(bio)químicas que se dão no organismo. 

6.Grande correspondência entre a divisão 

dos sistemas e a divisão em 

especialidades da própria medicina. 

 

 

3.7. Reprodução 

4. Os 12 sentidos - três grupos de quatro 

sentidos, que respondem pela apreensão 

da: 

a) Percepção dos fenômenos corporais: 

tato, orgânico ou vida, movimento, 

equilíbrio; 

b) Percepção dos fenômenos naturais: 

olfato, paladar, visão, sentido térmico; 

c) Percepção de fenômenos culturais: 

audição, linguagem, pensamento, Eu do 

outro. 

Fonte: Luz (2014, p.93); Camargo Jr. (1997). 

 

Quadro 5: Quadro-Resumo da Racionalidade Médica Biomedicina e Medicina 

Antroposódica segundo: Diagnose. 

DIAGNOSE 

BIOMEDICINA MEDICINA ANTROPOSÓFICA 
15

 

a) Anamnese e exame físico. A anamnese 

se ocupa dos sintomas e o exame físico dos 

sinais; entre os dois extremos temos um 

tipo de exame que não corresponde 

exatamente a nenhum deles: o exame 

psíquico. 

b) Semiologia “armada” (isto é, que faz uso 

de exames complementares) e “desarmada”, 

dependente apenas do próprio médico 

(ainda que com uso de alguns instrumentos 

simples, como estetoscópio, termômetro, 

a) Anamnese e exame físico completo. 

Diagnóstico de processos de desarmonia 

entre os sistemas constitutivos da 

trimembração nos indivíduos, e suas 

disfunções na dinâmica de 

contração/expansão; 

b)  Análise dos setênios de vida dos 

indivíduos como elementos úteis na 

avaliação de disfunções e eventos em 

processos de adoecimento. Narrativa dos 

sujeitos; 

                                                           
15

 “Devemos ressaltar que o sistema médico antroposófico é também salutogênico e não apenas 

antipatogênico, isto é, aborda a questão da saúde, desde sua promoção até sua manutenção e também a sua 

recuperação, em caso de adoecimento. Desse modo, não é prioridade teórica ou clínica dessa racionalidade 

médica buscar patologias isoladas no sujeito adoecido, mas traçar um quadro de suas desarmonias, em função 

das características de sua personalidade (temperamento, sentimentos, sociabilidade) e sua história biográfica, 

incluindo a história patológica pregressa” (Luz, 2014, p.94). 
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esfigmomanômetro e outros). Apesar de os 

manuais de Semiologia preconizarem um 

exame exaustivo, esquadrinhando cada 

parte do corpo, raramente isto ocorre na 

prática, sendo o procedimento bem mais 

sumário e orientado por hipóteses 

diagnósticas. 

c) O objetivo geral da diagnose é a 

caracterização de doenças, se possível da 

forma mais minuciosa, detalhando-se todas 

as lesões presentes e sua evolução temporal, 

idealmente chegando às suas causas 

originais (etiologia). 

Os exames complementares vêm crescendo 

gradualmente em importância, ameaçando 

tornar a Semiologia uma arte perdida. 

c)Diagnóstico de estagnação ou 

aceleração nos fluxos dos elementos terra, 

água, ar e fogo na quadrimembração; 

 Diagnóstico de processos de desarmonia 

entre os sistemas constitutivos da 

trimembração nos indivíduos, e suas 

disfunções na dinâmica de 

contração/expansão. 

Utiliza-se de exames complementares 

laboratoriais e de imagem. 

 

 

Fonte: Luz (2014, p.95); Camargo Jr. (1997). 

 

Quadro 6: Quadro-Resumo da Racionalidade Médica Biomedicina e Medicina 

Antroposódica: Terapêutica. 

TERAPÊUTICA 

BIOMEDICINA MEDICINA ANTROPOSÓFICA  

1. Não é possível evidenciar princípios 

gerais de orientação para a intervenção 

nesta racionalidade. A terapêutica é 

definida para cada uma das doenças 

inventariadas e pode ser tão variável quanto 

o número de itens nesse catálogo. 2. 

Embora teoricamente várias técnicas de 

intervenção devam ser utilizadas, na prática 

apenas medicamentos 

e cirurgias são considerados, via de regra, 

como terapêutica real. 

1. Terapêutica: atua nos três níveis do 

humano, visando à recuperação da 

harmonia das pessoas em sua totalidade 

(física, emocional e espiritual). 

2. Opera nos três sistemas constitutivos do 

indivíduo (SNS/SR/SML) e nos quatro 

corpos (físico, etérico, astral e Eu). 

3. Formas de intervenção: 

3.1 Medicamentos  

3.2 Fitoterapia 

3.3 Massagem rítmica 
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3.A Farmacologia, no ensino da medicina, 

tem usualmente uma abordagem mais 

próxima da Fisiologia, colocando-se ao 

lado das disciplinas básicas, e não das 

aplicadas. 

4.Técnicas terapêuticas: 

-Medicamentosa 

-Cirúrgica 

- Atividade Física  

-Dietética 

As duas primeiras têm usualmente maior 

valorização entre os profissionais, até 

porque são domínios exclusivos dos 

médicos. 

5. De acordo com sua resolutividade, a 

terapêutica poderia ser dividida segundo 

outra taxonomia: sintomática, paliativa, 

suportiva e etiológica. 

3.4 Terapias artísticas 

3.5 Terapias pedagógicas 

3.6 Nutrição 

3.7 Exercícios retrospectivos e práticas de 

meditação 

3.8 Aconselhamento biográfico. 

 

Fonte: Luz (2014, p.99); Camargo Jr. (1997). 

Esta comparação entre as duas racionalidades não significa que, na prática clínica, 

sejam excludentes. Pelo contrário, o modelo biomédico vigente, apesar de certos 

sucessos terapêuticos, apresenta uma unilateralidade que poderá ser ultrapassada se 

compensada por outras racionalidades médicas. Neste sentido a MA é entendida, pelos 

profissionais médicos que a praticam, como uma ampliação da Biomedicina (Gardin, 

2009; Wolf, 1974).  

No primeiro capítulo do livro escrito por Wegman e Steiner, Elementos 

fundamentais para uma ampliação da arte de curar, eles deixam claro que não se trata 

de oposição à biomedicina: “somos da opinião de que aquilo que é dado por nós só 

deveria ser posto em prática, na arte médica, por médicos plenamente qualificados” 

(Wegman & Steiner, 1979, p.9).  

O que representa essa „arte de curar‟? No livro Curso de Pedagogia Curativa, 

Steiner faz a seguinte afirmação: “o médico que deseja curar, no verdadeiro sentido, deve 

ter viva dentro de si a arte da educação em seu mais amplo sentido”(Steiner, 2005, p.23), 

descrevendo ainda uma relação estreita entre saúde e educação. Podemos afirmar que para 
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ele o processo de cura é um processo de tomada de consciência. Nesse sentido indaga-se se 

não seria, então, uma autocura e também se a prática educativa dos profissionais que 

trabalham com a MA é libertadora ou causa dependência. 

 

2.5 Delineando propostas desmedicalizantes 

 

Durante a década de 1970, ocorreu uma mobilização internacional em torno dos 

direitos humanos. Um marco histórico foi a preocupação com a mudança da visão do 

processo saúde-doença, consolidada na Conferência Internacional de Alma-Ata, em 1978, 

e a de Ottawa, em 1986. Estas conferências definiram a importância da Atenção Primária à 

Saúde, bem como a Promoção da Saúde, ambas como soluções para os problemas 

enfrentados na atenção à saúde da população da terra.  

Na Declaração de Alma-Ata, propõe-se um trabalho integrado entre profissionais 

de saúde, parteiras e praticantes tradicionais na Atenção Primária à Saúde. Quanto à 

preocupação com a saúde para todos, no ano 2000, esta sugere um treinamento em práticas 

médicas não convencionais que responda às necessidades expressas de saúde da 

comunidade (Alma-Ata, 1978).  

O interesse da OMS pelas Medicinas Tradicionais Complementares (MTC) 

fundamenta-se na importância dessas práticas na promoção da saúde, prevenção e 

tratamento de doenças, em trabalho interdisciplinar. Em 2002 a OMS elaborou o primeiro 

documento sobre estratégias das MTC para os anos 2002 a 2005 (WHO, 2002). Este 

documento reconhece o enfoque holístico da vida, a relação entre mente e corpo, a 

prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a gestão de enfermidade como instâncias 

articuladas (Andrade, 2010). 

 Em 2013 foi apresentada uma nova estratégia, para os anos de 2014 a 2023. Nesta 

etapa pretende-se dar apoio técnico aos países, mediante a criação de documentos e de 

instruções de estudos sobre políticas de implantação das práticas tradicionais. Pretende-se 

também atuar como centro coordenador e facilitar o intercâmbio de informações; buscar 

recursos técnicos globais e consensos a respeito das definições básicas das MTC; promover 

o intercâmbio de informações sobre formulações normativas entre os países; recompilar 

dados mundiais sobre a utilização das práticas (WHO, 2013).  

No Brasil, o Ministério da Saúde vem se avolumando no exame, na avaliação e no 

acompanhamento das Práticas Integrativas e Complementares (PICs). O documento 

informativo de novembro de 2016 do Departamento de Atenção Básica do Ministério da 
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Saúde, referente à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mostra 

resultados das ações institucionais desenvolvidas. Dentre esses resultados estão a formação 

de 17.000 trabalhadores do SUS em PICs e a inclusão de indicadores das PICS no 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) e no e-SUS. 

De janeiro a agosto de 2016, foram registrados 1.721.550 atendimentos individuais com 

oferta de PICS.Destes,178.930 foram de MA. As informações foram fornecidas por 1.582 

municípios, em mais de 3.248 estabelecimentos de Saúde da Atenção Básica.  

Tesser e Barros (2008) apontam as práticas integrativas e complementares como 

alternativa à medicalização social no âmbito da saúde pública. Os autores abordam razões 

para a revalorização das PICs sob uma perspectiva socioantropológica e observam 

potencialidades, limites e dificuldades. Uma das potencialidades apontada pelos autores é o 

enriquecimento interpretativo e terapêutico da clínica, ou seja, as várias PICs, com sua 

ampliação diagnóstica, conseguem compreender muitos quadros clínicos sem recorrer ao 

diagnóstico da Biomedicina. Outro aspecto é a redução de danos, ou seja, as PICs 

minimizam as possibilidades de iatrogenia intrínsecas à intervenção médica. Uma 

importante consideração dos autores é o risco que a nossa cultura globalizante tem do culto 

pela saúde, “o boom da cultura da Nova Era e do consumo de técnicas e tratamentos 

complementares” (Tesser & Barros, 2008, p. 919). Neste caso, a mesma dinâmica 

capitalista medicalizante predomina. 

 Tesser (2010), em outra oportunidade, trata da medicalização social e atenção à 

saúde no âmbito do SUS. A linha mestra desse livro
16

“é contribuir para a divulgação do 

desafio e da necessidade que é compreender a medicalização social e construir bases para a 

criação de práticas menos medicalizadoras”(Tesser, 2010, p. 31). O livro aponta três eixos 

como desafios para a desmedicalização no SUS: o acolhimento, a prevenção quaternária e 

as medicinas integrativas e complementares.  

Para Andrade (2010), é oportuno aprofundar a análise da dimensão sociocultural e 

da eficácia terapêutica desses métodos. O autor ressalta a questão da integralidade desses 

serviços e a necessidade de compreensão do lugar que assumem no SUS. Afirma que se 

apresentam como resposta aos limites e lacunas paradigmáticos, diagnóstico-terapêuticos e 

políticos da Biomedicina contemporânea: “A PNPIC no SUS evoca uma „política de 

inclusão terapêutica‟ aberta a outros saberes e racionalidades, o que pode favorecer a 

                                                           
16

Tesser (2010a).Medicalização Social e Atenção à Saúde no SUS. São Paulo:Hucitec. 
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complementariedade em detrimento da exclusão, ampliando a variedade de opções para os 

cuidados em saúde”(Andrade, 2010, p.507).  

 

2.5.1 O Centro de Referência em Medicina Antroposófica no SUS de São João del-Rei 

A implantação da prática da MA no SUS, em São João del-Rei, ocorreu no ano de 

2002, em uma equipe de Programa de Saúde da Família. A proposta foi feita pelo médico, 

autor desta dissertação, e a adesão de toda a equipe garantiu a implantação do trabalho. 

Cabe ressaltar que o envolvimento dos usuários do território de cobertura do Programa de 

Saúde da Família (PSF) respaldou politicamente o apoio da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS).  

O desafio foi implantar uma medicina, até então cara e elitizada, em uma realidade 

de comunidade marginalizada e pobre. Para isso, sentimos a necessidade de sair da unidade 

de saúde, pequena e sem espaço físico para atender três equipes de PSF. A SMS alugou, 

então, uma casa ao lado da antiga unidade, possibilitando o intercâmbio entre as três 

equipes. A contribuição de moradores transformou o espaço em um local de partilha e de 

construção de uma nova forma de atendimento. Um exemplo disso foi a experiência de 

precisarmos fazer uma horta de ervas medicinais, obter prateleiras de secagem de ervas, 

fogão, camas para terapias, etc., e tudo ter sido obtido a partir da doação dos usuários do 

serviço, possibilitando que, com simplicidade, a casa fosse montada.  

Não dispúnhamos do tempo livre dos membros da equipe para realizar tudo o que 

queríamos. Precisávamos de voluntários. Sendo assim, algumas pessoas ficaram 

responsáveis pela horta, outras se ofereceram para ajudar nas terapias, porém os 

colaboradores precisavam ser treinados nas terapias da MA. Desta forma, com ajuda de 

massagista rítmica e técnica de enfermagem, oferecemos cursos em terapias externas 

antroposóficas para quem quisesse participar, independente do grau de escolaridade. 

Aproximadamente vinte e cinco pessoas se juntaram ao trabalho, dentre elas agentes de 

saúde, técnicos de enfermagem e moradores do bairro. Duas dessas pessoas eram 

analfabetas.  

Depois do treinamento inicial, ocorreram reciclagens de seis em seis meses, durante 

os seis anos seguintes.  

Com relação à solução do problema de medicação antropopsófica, preparávamos 

compostos de ervas segundo a necessidade e a prescrição médica, porém tudo estava 

fundamentado na visão da MA. Também eram preparadas tinturas de ervas de acordo com 
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fórmula farmacêutica, mas sem nenhuma supervisão de profissional habilitado. Nesse 

contexto, uma tintura que causou impacto na assistência foi a tintura de Saião 

(Bryophyllum pinnatum). Muitos usuários substituíram o uso de ansiolíticos por essa 

tintura.  

Outra experiência que merece destaque foi a da grande demanda de usuários com 

dor ao serviço. Este fato determinou que optássemos pela geoterapia. Encontramos uma 

argila na comunidade, que misturamos com chás de ervas conhecidas como analgésicas na 

cultura local (Arnica Mineira: Lychonophora pinaster Mart e Erva de São João: Ageratum 

conyzoides). A mistura era aplicada no local da dor, em forma de emplastos, duas vezes 

por semana. Outra terapia externa utilizada foi uma terapia criada pelo pesquisador, que foi 

intitulada Terapia Trimembrada: escalda-pés, deslizamentos cutâneos com óleos, fricção 

cutânea com pomadas, compressas, enfeixamentos (Vieira,2004).   

Podemos citar ainda as atividades físicas que ocorriam no Centro de Referência, 

duas vezes por semana, com exercícios fundamentados na Antroposofia: eurritmia e 

reorganização neurofuncional.Naassistência às crianças com baixo peso, oferecíamos 

banhos nutritivos (leite, ovo, mel e limão), duas vezes na semana.  

Na comunidade existiam três creches. Fundamentados na Pedagogia Antroposófica, 

oferecemos cursos modulares, durante dois anos, para os professores e monitores das 

creches. Os cursos ocorriam de 3 em 3 meses. Tivemos ajuda de professores de escolas 

Waldorf de Minas Gerais, principalmente de professores da Comunidade Monte Azul, de 

São Paulo, que viviam situação socioeconômica parecida com a nossa. A aderência ao 

curso foi expressiva e resultou em uma visível mudança de atitude para com as crianças 

das creches. Neste momento uma Organização Não Governamental (ONG), a Associação 

Comunitária Yochanan (ACY), ofereceu apoio a esses trabalhos, buscando recursos 

financeiros e passando a ser parceira da Secretaria Municipal de Saúde. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, ocorriam reuniões com residentes da 

comunidade de 15 em 15 dias, as quais chamávamos de Reuniões de Salutogênese. Nelas, 

temas da atualidade eram discutidos e ampliados com a visão da Antroposofia. Pode-se 

citar um exemplo ocorrido no período da quaresma, em que fizemos reuniões semanais 

com mais de cem participantes. O tema foi Os Seis Exercícios Colateraispropostos por 

Rudolf Steiner:meditações para o controle do pensar, do sentir e do querer. Os 

depoimentos foram reveladores, ao se observar que uns ajudavam os outros a enxergarem 

conflitos emocionais buscando soluções para os problemas.   
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Este trabalho está registrado em um vídeo realizado pela Escola de Saúde Pública 

de Minas Gerais para a Mostra de Saúde da Família no Congresso Nacional da Rede 

Unida, em BH no ano de 2005. 

Com o avanço das atividades, começou-se a enfrentar dois problemas: a procura 

dos serviços oferecidos por outros moradores residentes fora do território de cobertura do 

PSF e as mudanças das gestões municipais. Com relação a este último, a cada mudança de 

governo, precisávamos explicar toda a história e garantir o apoio popular para manter o 

trabalho. Isso levou àelaboração da proposta de um Centro de Referência em Medicina 

Antroposófica (CRMA), que, após muita luta, tornou-se uma realidade, em 2008, com a 

criação do CRMA, pela SMS, com o apoio da ACY.  

Uma das edições da Revista Brasileira de Saúde da Família, em 2008, foi dedicada 

às Práticas Integrativas e Complementares. Foi realizada uma entrevista no município de 

São João del-Rei, em um momento em que o trabalho estava suspenso, com a promessa de 

criação do CRMA. Nesta entrevista ficou clara a mobilização popular e a proposta de 

criação de um Centro de Referência para ampliar o território de cobertura. O processo 

participativo e motivacional foi fator determinante para garantir o serviço no SUS (MS, 

2008). Assim, o CRMA passa a fazer parte da rede de assistência do município, recebendo 

pessoas referendadas das UBS e das ESF, encaminhadas por médicos ou enfermeiros. Sua 

estruturação contou com a ajuda da ACY, que contratou um funcionário com formação em 

farmácia homeopática, bem como a de outros profissionais.  

A primeira ação foi um contato com as equipes das ESF, através de Curso de 

Capacitação em Saúde da Criança, que foi ampliado com a visão da MA. Nesse curso, cada 

equipe participou de um encontro semanal, durante quatro semanas.  

Outros dados do CRMA podem ser observados no documento técnico da PNPIC 

(Brasil, 2014), que elaborou diretrizes para as diversas práticas reconhecidas, sendo que a 

diretriz da Medicina Antroposófica (MA) referiu-se ao incentivo à criação de observatórios 

de saúde onde eram desenvolvidas experiências no âmbito do SUS. O trabalho realizado no 

CRMA participou de dois monitoramentos dos serviços de MA, fazendo parte também do 

Observatório de MA, aplicados pelo Ministério da Saúde em 2009 e 2010. Encontra-se 

neste documento uma citação: “em São João del-Rei/MG, na rede pública municipal, uma 

equipe multidisciplinar vinculada à Saúde da Família desenvolve, há mais de seis anos, 

experiência inovadora a partir do uso das aplicações externas de fitoterápicos e de outras 

abordagens” (Brasil, 2014c, p.27).  
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O relatório do observatório de MA registra o serviço prestado no CRMA em 

parceria com uma ONG que recebe suporte de instituições apoiadoras do movimento 

antroposófico e que, em 2006, aparece nas estatísticas do Ministério da Saúde, quando 

pesquisado sobre “Serviço de MA” no SUS (Brasil, 2014; Luz, 2014). Também se observa, 

no relatório, que o CRMA oferece medicamentos para a clientela atendida: “um caso 

especial foi observado no serviço de São João Del-Rei em que a Associação Comunitária 

Yochanan criou uma farmácia de manipulação artesanal nas dependências da unidade de 

saúde, produzindo e comercializando medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e alguns 

antroposóficos a baixíssimo custo” (Luz, 2014, p. 174). No relato do observatório, onze 

profissionais atuavam no CRMA mas, destes, somente o médico pertencia ao SUS, sendo 

os demais voluntários da comunidade (terapeutas de terapias externas, bordadeiras) ou 

profissionais pagos pela ONG (farmacêutico, arteterapeuta, enfermeira, técnica em 

enfermagem, educador físico, recepcionista). As ações de saúde ofertadas eram: consulta 

médica e de enfermagem, aconselhamento biográfico, aplicações externas, banhos, 

bordado, arteterapia, grupos de salutogênese, reorganização neurofuncional, massagem 

rítmica e produção artesanal de medicamentos (Luz, 2014).  

Duas grandes conquistas fortaleceram a atuação do CRMA. A primeira foi a 

aprovação de um projeto divulgado pelo Departamento Estadual da Política Estadual de 

Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) para construção de uma farmácia de 

manipulação em medicamentos antroposóficos, no ano de 2010. Nessa experiência, apesar 

do recurso ter sido depositado na conta da Secretaria Municipal de Saúde, a construção só 

ocorreu no segundo semestre de 2012, após uma ação judicial. Outra conquista foi a 

aprovação, em março de 2014, da Política Municipal de Práticas Integrativas e 

Complementares, a PNPIC. Apresentada por uma vereadora da comunidade – Lívia 

Guimarães – a PNPIC fortaleceu as PICs, garantindo a continuidade do trabalho e a 

possibilidade de inserção de outras práticas integrativas.  

Pouca pesquisa científica foi realizada no CRMA, porém vale a pena citar um relato 

de estudo publicado como resumo de congresso, na revista alemã Der Merkurstab, no ano 

de 2012: Contribution of anthroposophic external therapies in cognition, mood and quality 

of life of the elderly. O estudo teve como objetivo avaliar o efeito da Terapia Externa 

Trimembrada no humor, cognição e qualidade de vida de 30 idosos acima de 70 anos de 

idade, assistidos por Equipe de Saúde da Família.Foram aplicados instrumentos de 

avaliação para depressão (Escala Geriátrica de Depressão, DSM IV); teste de cognição 

(minimental, lista de palavra de CERAD, teste do relógio e teste de figuras) e de qualidade 
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de vida (WHOQOL-bref), antes e após 12 sessões de terapias externas. O estudo 

evidenciou melhora na cognição após o tratamento com as terapias externas. Na avaliação 

do humor, houve redução dosSintomas Maiores de Depressão, interferindo positivamente 

na qualidade de vida, nos domínios físico, psíquico, social e ambiental (Vieira, 2012). 

Em 2017 foram realizados os seguintes atendimentos: 861 Consultas Médicas; 

1265 Terapias Externas com argila; 123 Terapias Trimembradas; 111atendimentos em 

Terapias Comunitárias; 1.260 Atendimentos de Reorganização Neurofuncional; 131 

Atendimentos de Reiki; 170 atendimentos dentro do Programa de Extensão/Ansiolíticos e 

Antidepressivos: um clamor pela independência; 26 Atendimentos de Auriculopuntura. 

Quanto às participações em atividades oferecidas no Centro, houve 400 

participações no grupo de Bordado e 174 atendimentos de Cantoterapia. No que se refere a 

atividades coletivas, computamos: Dança Circular, comemoração de fim de ano, com um 

total de 111 participantes. Foi realizado ainda um projeto de pesquisa: Terapia 

Antroposófica no Climatério: Uma Abordagem Integral,com 68 atendimentos, não 

podendo esquecer também dos medicamentos fornecidos, que somaram um total de 6.557 

frascos.  Em síntese, no CRMA foram registrados um total de 5.562 atendimentos em 

2017.  

Atualmente, o CRMA possui três funcionários contratados pela SMS (médico, 

auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais) e trinta e quatro voluntários. Outras 

práticas tradicionais também são oferecidas, como, por exemplo, Auriculoterapia, Heiki e 

Terapia Comunitária.  

 

2.5.2 O Programa de Extensão “Ansiolíticos e Antidepressivos: um clamor pela 

independência”daUFSJ 

 

 O Centro de Referência em Medicina Antroposófica (CRMA) é também um campo 

de estágio para alunos de Medicina da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 

e, a partir de 2016, foi integrado ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBEX). Vinculado ao Departamento de Medicina (DEMED), o Programa de Extensão 

teve como objetivo fomentar a redução do uso de medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos nas populações residentes em territórios das equipes da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), no município de São João del-Rei, através de tratamento 

complementar fundamentado na Medicina Antroposófica. Seu caráter extensionista teve 

como objetivos específicos estimular o trabalho em equipe de saúde com ênfase na 
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transdisciplinaridade; introduzir nas ESFs de São João del-Rei-MG Práticas Integrativas e 

Complementares fundamentadas na MA; garantir a longitudinalidade e a integralidade da 

assistência à saúde, baseado nos princípios do SUS.  

Em 2016, com a participação de três alunas, desenvolvemos atividades com quatro 

equipes da ESF: três equipes no bairro 1 e uma equipe no bairro 2. O trabalho foi dividido 

em duas partes: 

Parte 1 – Treinamento de Equipes de ESF: as quatro equipes foram treinadas em 

terapias externas como demonstra o quadro abaixo.  

Quadro 7: Treinamento das equipes das ESF. 

 

Equipes de ESF 

3 equipes 

(Bairro 1) 

1 equipe 

(Bairro2) 

Participantes Agentes Comunitárias de Saúde 

 

Médica 

Enfermeira  

Técnica de enfermagem 

Agentes Comunitárias de Saúde 

Ações Sensibilização e treinamento em 

terapias externas 

 

Sensibilização, exposição teórica e 

treinamento em terapias externas. 

Adesão Apenas 2 ACS compareceram ao 

treinamento. 

Toda a equipe compareceu às 

reuniões propostas 

 

Continuidade Não deram continuidade ao 

trabalho proposto. 

Não deram continuidade ao 

trabalho proposto. 

 

Nenhuma equipe deu continuidade ao trabalho. No bairro 1, a equipe relatou 

sobrecarga de trabalho e insegurança com a situação profissional, além da falta de apoio de 

enfermeira e médicos. No bairro 2, a médica era a principal interessada, estando visível o 

pouco interesse da enfermeira e a resistência dos ACS em fazer uma atividade diferente 

das suas atribuições institucionais de praxe. 

As alunas fizeram as seguintes reflexões. As equipes não demonstraram interesse 

em realizar as práticas ensinadas em seus respectivos territórios após o fim do treinamento, 

alegando principalmente a falta de material, o aumento das atribuições no trabalho e a falta 

de tempo. A participação no bairro 1 foi menor, devido a desinteresses pessoais, falta de 

estimulo e de liberação, por parte da gerência, daqueles funcionários que estavam 
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envolvidos. No bairro 2, a demanda surgiu da médica da equipe, gerando um maior 

envolvimento da mesma. Outro fator importante foi a abertura e o interesse dos 

profissionais por uma racionalidade médica diferente da tradicional, o que aproximou 

alguns e afastou outros.  

Na parte 2 do Programa, em que se buscou realizar o acompanhamento de usuários, 

inicialmente realizou-se uma reunião na qual foi feita uma sensibilização (a mesma do 

treinamento com as equipes) e explicação acerca da metodologia do programa. A partir 

dessa ação, as pessoas interessadas se voluntariaram a participar do programa, sendo 

agendada consulta individual para os participantes.  

Na consulta, o problema de saúde foi abordado com base na narrativa de McGill-

Mini, na qual o paciente tem fala livre, com abordagem ampla do processo de 

adoecimento. Foram prescritos quatro medicamentos antroposóficos, que poderiam ser 

usados concomitantes aos medicamentos alopáticos, até que os mesmos fossem retirados 

de forma correta. Após essas consultas, iniciou-se o grupo terapêutico.   

Os participantes foram divididos em 3 pequenos grupos, sendo que, a cada 

encontro, era trabalhado um setênio da vida, a partir do qual era realizada uma atividade 

artística (pintura) e uma explanação das questões mais importantes relativas à vida de cada 

um. Treze (13) pessoas participaram do programa, sendo 12 mulheres e um homem. 

Analisando o perfil dos participantes, constatamos que todos tinham uma baixa condição 

socioeconômica, sendo a maior renda a de dois salários mínimos. A maioria era idosa, 

negra, mulher e de baixa escolaridade. Mais precisamente: 54% idosos, 54% não 

concluíram o ensino fundamental, 15% cursaram o ensino médio, 31% recebiam menos de 

um salário mínimo por mês, 54% são negros. 

Dos 13 participantes, 7 permaneceram até o fim do programa, sendo todas 

mulheres. 

Das queixas iniciais encontradas, 42% eram relacionadas a sintomas ansiosos. No 

início, maio 2016, 83% dos voluntários tiveram diagnóstico de depressão maior a partir 

dos critérios do DSM-V. Após 1 ano e 4 meses, setembro 2017, 33% das participantes que 

permaneceram no programa tinham diagnóstico de depressão. No entanto, o percentual de 

33% corresponde a voluntárias com quadros compatíveis com transtorno bipolar, sendo a 

depressão constituinte dos quadros clássicos da afecção e de difícil resolução clínica. Outro 

dado relevante é de que somente duas das participantes continuaram fazendo uso de 

medicamentos antroposóficos, retornando ao serviço de MA, em julho de 2017.  



45 

 

A redução do uso de ansiolíticos ou antidepressivos ocorreu com 86% das 

participantes, até o fim do programa, os quais reduziram o uso de medicamentos. Os casos 

de não redução estavam relacionados à existência de transtornos psicóticos.  

Outros resultados relatados pela maioria das participantes foi uma melhora 

significativa de seu estado emocional, da qualidade de vida e da satisfação pessoal. Uma 

parte das pessoas relatou maior compreensão dos próprios processos de adoecimento. 

Ao avaliarmos os resultados encontrados na consulta de retorno em 2017, 

observamos que a análise dos dados e da situação clínica das pacientes foi prejudicada pela 

ineficácia de alguns instrumentos, que sofreram interferência de outras questões médicas e 

sociais.  Por exemplo, uma participante julgou que sua saúde estava pior naquela data que 

há um ano. Apesar da melhora dos sintomas mentais, devido ao maior cuidado com a 

saúde, foi diagnosticada com cardiopatia e diabetes.  

Os participantes do estudo, de modo geral, estavam em situação de vulnerabilidade 

social, enfrentando questões de difícil resolução, como questões judiciais, de violência, de 

saúde e familiares.A comunicação entre os extensionistas e as participantes do programa 

não foi de todo efetiva, visto que algumas participantes não reconheceram a possibilidade 

de permanência no tratamento no CRMA, após o fim do programa. Talvez, devido à falha 

na comunicação, somente uma pessoa do grupo continuou vinculada ao CRMA, 

participando de outras atividades ofertadas. Outras continuaram o uso da medicação 

antroposófica, e ainda outras descontinuaram o vínculo por completo.  

Quanto ao transtorno bipolar, foi diagnosticado em duas das participantes, com 

maiores dificuldades para o manejo terapêutico. Nesse transtorno há alternância entre fases 

de depressão e exacerbação do humor, sendo que os episódios depressivos costumam ser 

mais graves e mais difíceis de tratamento que os de depressão unipolar.  
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 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar a intervenção da Medicina Antroposófica no sofrimento humano. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Descrever e analisar a abordagem da Medicina Antroposófica em um trabalho de 

grupo com abordagem biográfica. 

- Descrever e analisar o procedimento diagnóstico e a terapêutica instituída com 

base na Medicina Antroposófica. 
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4METODOLOGIA 

 

Optamos pela pesquisa qualitativa por entendermos que esta metodologia tem um 

potencial mais amplo para oferecer uma aproximação à narrativa da pessoa que fará parte 

de nossa pesquisa e também para auxiliar a compreensão dos efeitos da intervenção da 

Medicina Antroposófica (MA). Partimos do pressuposto de que a abordagem qualitativa irá 

contribuir com a reflexão que nos propusemos a fazer neste trabalho, pois queremos 

compreender qual é o significado da MA para a vida do sujeito da pesquisa. Sendo assim, 

buscamos apoio em Turano (2005, p. 509) quando diz que “no contexto da metodologia 

qualitativa aplicada à saúde, emprega-se a concepção trazida das Ciências Humanas 

segundo a qual não se busca estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado 

individual ou coletivo para a vida das pessoas”.   

Segundo Minayo (2014), o método qualitativo propicia a construção de novas 

abordagens, a revisão e criação de novos conceitos e categorias. Ademais, para a autora, o 

objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo. 

Entendendo que estamos diante de uma pesquisa social por investigarmos um 

fenômeno saúde/doença e sua representação pelos atores que atuam no campo,um fato 

chama atenção: a existência de uma relação estreita entre o sujeito investigado e o 

investigador, uma vez que o pesquisador foi o profissional de saúde que fez a intervenção e 

a análise dos resultados. Este fato foi um desafio, pois a visão de mundo dos dois esteve 

implicada em todo o processo do conhecimento. Foi necessário, por parte do pesquisador, 

um olhar atento para manter-se crítico não só sobre a compreensão do objeto, mas também 

dos seus próprios procedimentos. Para Minayo (2014, p. 42), “cabe ao pesquisador usar um 

acurado instrumental teórico e metodológico que o municie na aproximação e construção 

da realidade”.   

Sendo a metodologia um assunto controverso, buscamos seguir os passos sugeridos 

por Minayo (2014), com o intuito de nos mantermos fiéis aos princípios metodológicos de 

uma pesquisa qualitativa. Para a autora, “discutir metodologia é entrar em forte debate de 

ideias, de opções e de práticas” (Minayo, 2014, p.44). 

O trabalho da pesquisa em campo foi o acompanhamento do sujeito em consultas 

médicas e no grupo biográfico. 



48 

 

A metodologia para o trabalho com o grupo biográfico utilizada, foi baseada no 

método adotado por Burkhard
17

. O esquema deste método, fundamentou a análise de 

conteúdo da pesquisa. 

O trabalho em grupo biográfico correspondeu às seguintes atividades, que foram 

repetidas a cada mudança de setênio: 

a) Palestras referentes às leis da biografia humana segundo a visão da 

Antroposofia, referentes a cada setênio. 

b) Atividade individual realizada pelos membros do grupo entre um 

encontro e outro. Os participantes, a partir dos conhecimentos da visão 

antroposófica e com perguntas norteadoras, escreveram sua biografia referente 

ao setênio em estudo. 

c) Pintura em aquarela sobre o setênio que seria abordado. Utilizamos 

três cores básicas: amarelo-ouro, amarelo-limão, vermelhão (zinnober), 

vermelho-carmim, azul-ultramar e azul-da-Prússia. O pincel utilizado foi o de 

cerdas largas. 

d) Trabalho em grupo realizado após a pintura. No trabalho em grupo, 

cada participante relatou o setênio proposto para observação e mostrou a 

pintura, explicando o seu significado. O sujeito da pesquisa escutou a biografia 

dos outros membros e relatou a sua história. Foram orientados a observarem sua 

biografia como um filme, assistido pelos observadores. Antes da realização do 

trabalho em grupo, os participantes liam as regras deste trabalho, sistematizadas 

no Quadro 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Gudrun K. Burkhard (1929-) foi a primeira médica, no Brasil, a estudar a MA. A autora é 

consagrada dentro do meio antroposófico no Brasil e na Europa pelos seus diversos livros e estudos voltados 

ao método de abordagem da biografia, fundamentada na Antroposofia. O método desenvolvido por Burkhard 

(2002) pode ser aplicado individualmente (aconselhamento biográfico) ou em grupos.  
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Quadro 8:  Regras para o Grupo Biográfico 

-Garantir o tempo estipulado para a exposição de cada pessoa. 

-Não julgar, não dar conselho, não fazer análise nem discurso. 

-Observar a pintura e a fala do outro como algo sagrado, com profundo interesse. 

O que se passa na alma da outra pessoa pode trazer luz para a minha vida.  

-Tentar trabalhar com imagens, insights do que se observa. Essas imagens podem 

ser compartilhadas. 

-Não fazer perguntas por curiosidade. Faça uma pergunta que ajude o outro. 

-Não faça pergunta que vá constranger a pessoa. Se você observar que o outro não 

quer falar algum fato da sua vida, não force. Evite comentários como: Eu acho que você..., 

você deveria...  

-O grupo deve ser um espaço protegido, onde as pessoas possam expressar 

livremente sua história e seus sentimentos. Nunca comente fora do grupo o que escutou 

dos outros. 

 

 O cenário de coleta de dados da pesquisa foi o Centro de Referência em Medicina 

Antroposófica - SUS, situado no município de São João del-Rei, MG, e descrito 

anteriormente no item 2.3.1. 

O universo amostral foi composto pelos participantes que voluntariamente aderiram 

ao Programa de Extensão, para o qual foram oferecidas 20 vagas. O recrutamento para 

participação ocorreu através de divulgação em rádio, WhatsApp e cartazes fixados nas 

UBS, o que resultou no comparecimento de vinte e oito pessoas a um encontro de 

sensibilização e explicação do funcionamento do programa. Dessas, 21 pessoas agendaram 

consultas com o pesquisador e alunas extensionistas membros do Programa de Extensão 

“Ansiolíticos e Antidepressivos: um clamor pela independência”, coordenado pelo 

pesquisador, cujos resultados preliminares foram relatados no item 2.3.2. 

Utilizando os critérios de inclusão a seguir, selecionamos os sujeitos que iriam para 

a primeira consulta: a) sujeitos que tivessem uma história e tratamento para ansiedade e/ou 

depressão pela Biomedicina; b) que residissem em área de abrangência de alguma equipe 

da ESF; c) que tivessem, prioritariamente, 40 anos ou mais. 

Após a seleção prévia seguindo os três critérios mencionados e a consulta inicial, 

18 participantes foram incluídos, os quais, através de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido,foram informados sobre a utilização dos dados da pesquisa, sobre a divulgação 
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dos resultados, bem como dos possíveis riscos e desconfortos. O avaliado poderia ter todas 

as informações que quisesse e poderia também não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento como paciente. Foi 

garantido ainda o anonimato do participante e a continuidade do tratamento, caso o 

paciente desejasse. Seguindo todos esses requisitos, o projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSJ, parecer número 

80568317.7.0000.5151, e pôde ser realizado. 

A análise dos dados das consultas médicas norteou a escolha de cinco sujeitos, em 

amostragem por conveniência, para fazerem parte de um grupo terapêutico de partilha da 

biografia que estaria sob supervisão do pesquisador.Entreeles seriam selecionados três 

sujeitos da pesquisa cujo critério seria a riqueza de dados do processo de adoecimento 

mental. Outros três grupos foram formados com acompanhamento das três alunas 

extensionistas. A partir disso, construímos o nosso universo de dados, porém, diante do 

volume de informações, da retomada dos objetivos da pesquisa para verificação da 

pertinência das informações para o nosso trabalho, especialmente no que tange a sua 

importância para uma pesquisa de ordem qualitativa, optamos por conduzir o trabalho de 

pesquisa com um único sujeito. Respaldamos também essa decisão em Minayo (2004, p. 

160) quando assinala a possibilidade de se trabalhar com biografia única, destacando 

singularidades, contextualizando-as e retirando conclusões teóricas importantes. Ela 

destaca também a possibilidade de serem utilizadas várias narrativas: “nesse caso, o 

número de informantes depende dos objetivos da investigação e dos critérios de saturação 

que orientam qualquer pesquisa qualitativa”.  

O procedimento usado para a análise das informações da pesquisa foi a análise de 

conteúdo, a qual foi feita, principalmente, com base em Minayo (2014). Para esta autora, 

do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de uma leitura em primeiro 

plano das falas para atingir um nível profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do 

material. Para a concepção de análise que adotamos, a qual vamos nos referir, daqui por 

diante, como análise temática do conteúdo, ou simplesmente análise de conteúdo, “fazer 

uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado” (Minayo, 2014, p. 316). 

Para Bardin (1977, pp. 30-31), “a análise de conteúdo (seria melhor falar em 

análises de conteúdos), é um método muito empírico, dependendo do tipo de “fala” a que 

se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo”. Para a autora, não 
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existe uma receita pronta, sendo este tipo de análise, no fundo, uma técnica que precisa ser 

reinventada a cada novo delineamento de pesquisa. 

Tendo em vista essas considerações, a análise temática de nossa pesquisa foi 

organizada em torno de três polos cronológicos (Bardin, 1977; Lira, 2003; Minayo, 2014), 

conforme explicitamos a seguir. 

 Na 1ª etapa, de pré-análise, seguindo Bardin (1977), foram realizados três 

procedimentos: escolha dos documentos a serem submetidos à análise, formulação de 

hipóteses e objetivos e elaboração de indicadores que fundamentassem a interpretação final 

(p.95). Para a autora, é a fase em que se dá o início da organização dos dados propriamente 

dita e corresponde a uma fase de intuições. Levamos em conta também o chamado de 

atenção da autora para o cuidado com a sistematização das ideias iniciais na 

operacionalização de um plano de análise. 

Como procedimentos de leitura flutuante, foram realizadas leituras das narrativas e 

observação de pinturas feitas pelos sujeitos que participaram do grupo terapêutico. 

Nesteprocesso ocorreu a escolha dos documentos, quais sejam: narrativa da biografia, 

dividida por setênios; pintura com expressão dos setênios e a consulta médica. Foi 

sistematizado o corpus para análise (Anexo 9.3), entendendo-se por corpus “um conjunto 

de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua 

constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleção e regras” (Bardin,1977, p.97).  

A regra para esta etapa da pesquisa foi a da homogeneidade, ou seja, obedeceram a 

critérios precisos de escolha: narrativas dos setênios, pinturas dos setênios e narrativas das 

consultas médicas. Para isso elaboramos quadros para cada instrumento, divididos em 

Categorias de Compreensão (Anexo 9.4), com o objetivo de auxiliar na análise e não 

apresentar singularidades discrepantes dos critérios de escolha. 

Neste processo, foram aprimoradas as hipóteses de pesquisa que surgiram como 

interrogações, levando-nos às seguintes perguntas de pesquisa e subsequentemente à 

reformulação dos objetivos de pesquisa inicialmente delineados:  

a) Qual o potencial desmedicalizante da Medicina Antroposófica no 

sofrimento humano? 

b) O saber e as técnicas da Antroposofia ajudam as pessoas a serem 

autônomas ou criam dependência da MA? 

c) As técnicas propostas de investigação da MA podem ser aplicadas 

no Sistema Único de Saúde Brasileiro? 
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d) A MA pode ser incorporada pela cultura geral e dos usuários e pode 

ser manejada autonomamente? 

e) Os recursos e saberes técnicos desta pesquisa podem ser ensinados 

aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, assim como para acadêmicos e 

residentes?  

f) Como a MA pode dialogar com a realidade do cuidado clínico 

sanitário do SUS na APS?  

Na 2ª etapa, de exploração do material, consideramos como resultados os 

registros dos documentos escolhidos para análise. O trabalho já iniciado na pré-análise foi 

sistematizado através de transcrição de falas gravadas, leituras de anotações do pesquisador 

e do sujeito e do prontuário de atendimento médico. 

Nesta etapa foi elaborada uma narrativa da biografia, sendo realizada umanarrativa 

de outra narrativa: a do sujeito da pesquisa intercalada com narrativas do próprio sujeito. A 

biografia foi narrada em encontros com os cinco participantes e o pesquisador. O sujeito da 

pesquisa narrou sua biografia por períodos de 7 em 7 anos, conhecidos como setênios, na 

visão da Antroposofia eescutou a narrativa dos outros quatro participantes,interagindo com 

feedbacks.  

O sujeito da pesquisa participou de 11 encontros, sendo 7 registrados como 

narrativas do sujeito. Os outros quatro encontros foram de contribuições teóricas, nas 

quais, antes de olhar para a biografia, os participantes foram informados, pelo pesquisador, 

sobre as leis correspondentes às fases da vida (setênios), segundo a concepção 

antroposófica (Livegoed, 1984).  

Antes do encontro grupal, os participantes escreveram sua biografia em um caderno 

que foi oferecido no primeiro encontro. No mesmo dia do trabalho de grupo, os 

participantes pintaram em aquarela cenas importantes do setênio que seria abordado. Estas 

pinturas representaram um instrumento de análise do pesquisador. 

A análise dos desenhos e pinturas foram fundamentados emLiane Collot d‟Herbois 

(1907-1999), que foi uma artista plástica que estudou a Antroposofia e trabalhou com 

médicos antroposóficos pioneiros, entre eles a Ita Wegman. Suas habilidades artísticas, a 

fundamentação com a teoria antroposófica, a ligação com a MA e o contato com pessoas 

doentes fez com que ela manifestasse gradualmente seu talento para revelar, através das 

pinturas, a constituição, o temperamento e as doenças dos pacientes
18

.  

                                                           
18

Liane Collot d‟Herbois baseou suas descobertas na Teoria das Cores de Rudolf Steiner que por sua vez as 

fundamentou na Doutrina das Cores de Goethe (Goethe, 1993). Fato importante em seus escritos é a relação 
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Os encontros aconteceram do dia 26/05/2017 ao dia 26/08/2017, com ritmo 

semanal, porém com interrupções em feriados e durante 15 dias de férias, em julho. 

Foram realizadas também quatro consultas médicas: uma antes do início do 

Programa de Extensão, outra durante o programa e duas após o término. 

A Consulta Médica foi ampliada pela visão da MA. Esta seguiu as mesmas etapas 

de uma consulta médica fundamentada na Biomedicina, ou seja, abrangendo anamnese, 

exame físico, diagnóstico, propedêutica e terapêutica. O termo consulta médica ampliada 

pela MArefere-se aos estudos de Luz (2014), já relatados anteriormente. O foco principal 

nesta ampliação é o diagnóstico fundamentado na trimembração e na quadrimembração 

(Wolf, 1978).  

Faz parte da experiência do pesquisador a técnica de McGill – Entrevista Narrativa 

de Adoecimento – MINI (Leal et al., 2016; Souza, 2014). Segundo essa técnica, o sujeito 

assistido define o seu problema de saúde. Na perspectiva do sujeito, a narrativa prossegue 

com intervenção mínima do entrevistador, que dispõe de uma sequência de perguntas 

norteadoras, se forem necessárias.  

A observação desta primeira narrativa trouxe os primeiros dados do sofrimento do 

sujeito da pesquisa. O “problema de saúde” foi totalmente centrado no parecer do sujeito, 

sem questionamentos de um diagnóstico prévio. Podemos chamar esta narrativa de 

narrativa aberta, narrativa de vivência (Lira, 2003).  

Seguindo Moraes e Lanna (2008) e Silva (2014), os critérios de avaliação do humor 

e de depressão maior, segundo o DSM-V, foram acrescentados, por serem importantes para 

o objeto da pesquisa. 

Finalmente, na 3ª etapa, de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 

houve a codificação dos resultados por recorte de temas, feitos através da análise do 

conteúdo. Para isso utilizamos os códigos de suporte linguístico-oral (narrativa da 

biografia) e iconográfico (desenho e pinturas), sugeridos por Bardin (1977).  

Tomamos como unidade de contexto os setênios da biografia, as consultas médicas 

e as unidades de registro das narrativas (palavras, frases, desenhos e pinturas). 

Seguimos os seguintes passos para a interpretação dos resultados (Anexo 9.4):  

a) Fizemos uma decomposição em partes do material analisado: unidade de 

contexto, unidade de registro.  

                                                                                                                                                                                
das cores com a natureza, o período do dia e as estações do ano, construindo uma cognição que caracteriza os 

movimentos das cores entre o conflito da luz com as trevas. Contribuiu com estudos detalhados das 

propriedades terapêuticas e as doenças relacionadas com as cores (d‟Herbois, 2005, 2008). 
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b) Distribuímos as partes em categorias; 

c) Fizemos uma descrição do resultado da categorização (arquétipos biográficos, 

medicalização social, sofrimento psíquico e compreensão, manejo, significado). 

d) Interpretamos os resultados obtidos. 

As interpretações dos núcleos dos sentidos foram fundamentadas nas bases 

epistemológicas desta pesquisa discutindo as visões dos vários autores. 

 

4.1Discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema requer 

 

As diferentes visões de mundo e as várias correntes de pensamento na atualidade 

tornam difícil a escolha de um pensamento como verdade e também a interpretação de uma 

pesquisa como verdadeira.  

Com olhar inspirado nos estudos da Psicologia Social, coube a nós identificar um 

caminho percorrido por pensadores. Acreditamos que essa identificação é fruto do que 

ressoa como chama ardente no mundo consciente dos nossos pensamentos 

Quanto às bases epistemológicas, o primeiro autor que mobilizou o nosso olhar foi 

Ivan Illich. Seus pensamentos sobre o controle da vida humana e sobre as diversas formas 

de iatrogenia abriram nosso olhar para a realidade histórica da saúde e para as perguntas de 

nossa pesquisa. É possível ver em seus escritos chaves que ajudarão a desvendar diferentes 

formas de assistência à saúde e, quem sabe, esta pesquisa possa apontar algumas.  

No preâmbulo do seu livro A Expropriação da Saúde - Nêmesis da Medicina 

(Illich,1975, p. 7), o autor afirma que a avaliação da empresa médica é uma tarefa política 

e depois ele relaciona isso a uma nova postura do médico: “Exige (...) do médico a 

redescoberta de uma medicina geral. (...) A participação na busca de uma alternativa 

concreta para o sistema que nos oprime pressupõe uma abertura à imensa riqueza de 

opções”. A redescoberta de uma medicina geral e a busca de uma alternativa concreta foi a 

fonte inspiradora desta pesquisa. 

Outros dois autores inspiraram bastante a nossa pesquisa: Canguilhem e seu 

discípulo Michel Foucault. Canguillhem contrapõe a visão mecanicista de dois autores do 

século XIX que influenciaram as ciências médicas, Augusto Comte e Claude Bernard, e 

aprofunda a discussão do que é normal e patológico. Para Canguillhem (2012, p. 12) 

Comte reduz o conceito de normal e fisiológico “a um conceito qualitativo e polivalente, 

estético e moral, mas ainda que científico” e Claude Bernard “sustenta seu princípio geral 

de patologia, argumentos controláveis, protocolos de experiências, e sobretudo métodos de 
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quantificação dos conceitos fisiológicos” (p.39). Como pode ser visto a seguir, importante 

é sua visão de normal e anormal: 

 

O anormal não é o patológico. Patológico implica em pathos, sentimento direto e concreto de 

sofrimento e de impotência, sentimento de vida contrariada. (...) uma saúde perfeita e contínua é um 

fato anormal. (...) expressa-se o fato de a experiência do ser vivo inclui, de fato a doença. (...) não 

podemos deixar de admitir que a doença é prevista como um estado contra a qual é preciso lutar para 

poder continuar a viver, isto é, que ela é prevista como estado anormal, em relação à persistência da 

vida que desempenha aqui o papel de norma (Canguilhem, 2012, pp.89-90). 

 

O autor chama a atenção ao fato de que a vida é uma atividade normativa, ou seja, 

julgamento subordinado àquele que institui as normas. “A vida está bem longe de uma tal 

indiferença em relação às condições que lhe são impostas; a vida é polaridade” 

(Canguilhem,2012, p.82). O que chama de normatividade biológica parece estar 

subordinado às normas que um sujeito inserido em determinada comunidade reage diante 

de uma adversidade, uma patologia. Para Puttini e Pereira (2007, p. 459), Canguilhem não 

é advogado de uma medicina vitalista e sua preocupação era não se prender a uma visão 

mecanicista. A consciência humana seria o núcleo central de sua epistemologia.  

Podemos ver que estamos diante de dois referenciais epistemológicos com 

conhecimentos distintos: Canguilhem e Illich. Para Canguilhem a proposta de saúde é a 

capacidade de lidar com os obstáculos da vida, recriando novas formas de estar no mundo. 

A medicina, segundo Illich, agiria em um movimento contrário, pois retiraria dos 

indivíduos a capacidade de pensarem e atuarem sobre si (Gaudenzi, 2012). 

Michel Foucault, discípulo de Canguilhem, pretendeu aprofundar a análise do 

mestre, presumindo uma diferença entre o conflito normal e o absurdo patológico. O 

conflito normal dilaceraria a vida afetiva do sujeito a partir do exterior; o absurdo 

patológico faria com que o doente se defendesse contra a ansiedade, com mecanismos 

limitados que serviriam apenas para aumentar a ansiedade (Coelho,1999).  

Foucault aprofunda a análise da ação política ideológica perpetradapela medicina 

no que ele chama de bio-poder e bio-política. Um jogo de saber que respalda a dominação 

de uns indivíduos sobre outros. Ele propõe o conceito de governabilidade, ou seja, o 

governo de si. Gaudenzi (2012) afirma que Foucault está preocupado com a liberdade de 

invenção da ação humana, que seria condição para o exercício do poder. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa referem-se a uma narrativa, feita pelo pesquisador, 

sobre a biografia do sujeito e sobre sua experiência de vida com o sofrimento mental. O 

material coletado – os desenhos, relatos escritos, as gravações dos relatos orais feitos nos 

grupos semanais, dentre outros –  teve a finalidade de situar a problemática de saúde e os 

resultados do processo de intervenção.   

A apresentação de nossos resultados será dividida em duas partes: 1) narrativa da 

biografia do sujeito (que aconteceu no trabalho em grupo), e 2) Consultas médicas, que, na 

concepção antroposófica, trazem um atento relato médico da realidade do paciente, para 

servir de base na elaboração do diagnóstico e no estudo das melhores formas de 

intervenção nos tratamentos. 

Na narrativa da biografia fizemos uma descrição da narrativa da narrativa, 

intercalando com a narrativa pessoal do sujeito, divididas por setênios. As pinturas são 

apresentadas junto a descrições explicativas apresentadas em forma de narrativas, feitas 

pelo pesquisador. 

Na consulta médica foi dada prioridade à narrativa pessoal do sujeito sobre a sua 

própria experiência de vida com o transtorno mental, o itinerário terapêutico, o diagnóstico 

da biomedicina, da medicina antroposófica e a conduta terapêutica. Estarão discriminadas 

as datas dos registros desses procedimentos.  

O sujeito e os personagens envolvidos na biografia terão pseudônimo, sendo Diana 

o pseudônimo do sujeito da pesquisa, a fim de assegurar seu anonimato. 

 

5.1Narrativa da biografia do sujeito 

 

Esta narrativa constitui o texto norteador dos nossos resultados. Trata-se de um 

texto do pesquisador, contando a história do sujeito pesquisado, a qual, por sua vez, foi 

feita também em forma de relato. É o pesquisador narrando o que acompanhou em todas as 

narrativas do sujeito, quer sejam orais, escritas ou em forma de linguagem não verbal – no 

caso dos desenhos. 
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PRIMEIRO ENCONTRO COM O GRUPO (26/05/2017) 

 

Foi entregue ao grupo um caderno para anotação da biografia. A tarefa foi desenhar 

na capa três quadros, representado, respectivamente, o passado, o presente e o futuro, cujos 

relatos seguem abaixo (Anexo 9.1.1). 

Passado(Anexo 9.1.1): Uma criança sorri. Está no centro do desenho. Usa um 

vestido verde-viridian. Mãos para o alto seguram duas mãos, supostamente de adultos. Pisa 

em solo vermelho de onde saem duas plantas com duas flores amarelas. Ao fundo, três 

casas e três árvores.  “Eu, meu pai e minha mãe dando as mãos”, expressa Diana. 

Presente(Anexo 9.1.1): Um coração vermelho onde circulam três pessoas. Uma 

mulher abraça duas meninas. Elas olham para o desenho do futuro. Atrás do coração, à 

esquerda, um sol com centro amarelo e raios vermelhos, à direita, nuvens de azul-ultramar. 

No dizer de Diana: "Um coração com minhas filhas. Minha filha perguntou por que o meu 

esposo não está lá. Eu sinto que a razão da minha batalha são elas (começa a chorar). Eu 

me sinto perdida, e quando vejo as duas, é a coisa mais importante da minha vida. Elas são 

a razão da minha luta. Me dão força para prosseguir. Se não fossem elas, já tinha 

desistido”. 

Futuro(Anexo 9.1.1): Na parte superior direita do desenho, está escrito em preto a 

palavra dúvidas – um círculo com uma interrogação em preto. Abaixo, um círculo em azul 

ultramar representando uma face aterrorizada e, em outro círculo, em laranja, parece outra 

face pouco definida. Mais um círculo; agora em verde-viridian com uma interrogação. No 

desenho, há também a palavra alegria, com interrogação, e Tristeza, grifada embaixo, 

também em verde-viridian. A palavra Incerteza em preto cobre quase toda a margem 

lateral. Embaixo, o desenho mostra a palavra medo, delimitada por ondas e por uma 

imagem sugestiva de um fantasma. “Eu fico pensando: Eu tenho medo. Esse medo vai ficar 

comigo?  O que vai ser se eu me for? O que vai ser das minhas filhas? Preto, se eu morrer, 

quem vai proteger as minhas filhas?" – afirma Diana. 

 

PRIMEIRO SETÊNIO (02/06/17) 

 

Aqui o pesquisador faz um relato sobre o sujeito, com base nos relatos do sujeito da 

pesquisa. 

Júpiter era alfaiate, apaixona-se por Latona e se casam. Latona engravida da 

primeira filha, Diana. O parto foi complicado; o médico disse que o pai deveria optar entre 
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mãe e filha. Diana nasce à fórceps com mais de 4 quilos. Parentes e amigos foram ao 

hospital e festejaram o nascimento do bebê. 

A família foi crescendo. Quando Diana tem um ano, nasce a irmã Selene. Com três 

nasce Acteão e, quando ela está com cinco, Sérvio. 

Diana era uma criança inteligente, esperta e carinhosa. Morava ao lado da casa dos 

avós paternos e sentia que era muito amada. Latona comemorava o aniversário dos filhos e 

Diana aprende a amar as festas. 

Seus olhos brilham quando relata sua primeira recordação, andando na avenida de 

mãos dadas com Júpiter e Latona.Júpiter trabalhava em casa e Latona cuidava da casa.  

Latona era impaciente, nervosa, não gostava de serviço doméstico. Era brava, 

xingava, não deixava os filhos brincarem na terra para que não sujassem as roupas. Diana 

não tinha uma relação próxima a Latona e sempre rebatia as intervenções da mãe. Latona 

também era costureira; costurava para os filhos, e Diana punha defeito nas roupas que a 

mãe fazia para ela. Latona queixava que nada que fazia para Diana estava bom. "Eu faço 

comida e não tenho amor. Eu não gosto de cozinhar e passar. Eu falava para ela que a mãe 

tem que fazer isso. Eu escutava barulho de panelas, ela xingando, brigava com as panelas. 

Com sete anos eu não entendia. Eu achava que a mãe tinha que cozinhar e lavar." 

Júpiter era a pessoa mais presente. Gostava de festas, cartas e dinheiro. Também era 

bravo, xingava, e as coisas tinham que ser do seu jeito. Era Júpter que comandava, e Diana 

estava sempre pronta para ajudá-lo. Se chorava com dor de dente, Júpiter vinha como se 

ele fosse a mãe. "A gente inventava que estava com dor, e ela falava que de noite não era 

hora de ter dor; era hora de dormir. Meu pai levantava ou mandava minha mãe ir. Eu e 

minha irmã tínhamos bronquite. Ele levava um chazinho. Ele tirava a minha dor”. 

Às vezes Júpiter e Latona brigavam. Quando o pai queria avançar na mãe, os filhos 

intervinham. 

Com seis anos, Diana foi para o jardim de infância, mas não quis continuar, e os 

pais colocaram uma professora particular que a alfabetizou.  

Quando o grupo pergunta a Diana quais os sentimentos do primeiro setênio, ela 

responde: Família, proteção, medo e amor pelo pai; desejo de proteger a mãe. O mundo era 

bom. 
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Pintura do Primeiro Setênio(Anexo 9.1.2) 

 

Na metade esquerda do papel: Um feto pintado em amarelo-limão, envolto por 

vermelho-carmim, de onde sai um cordão umbilical também em Carmim. O ambiente em 

volta do feto é azul-da-Prússia e, ao redor, grande parte em vermelho-carmim, que 

predomina a primeira metade. Na segunda metade, toca o feto um borrão de azul da 

Prússia, que se mistura a uma pintura vermelho-carmim, misturada a vermelhão e amarelo-

ouro. Há ainda outros quadrados em azul, setas, números, símbolos de divisão e 

multiplicação na borda direita do papel. 

Diana relata a pintura: “Meu nascimento. Eu vindo ao mundo; parecia que eu não 

queria vir. A parte escura (o azul que toca o feto), ferro; parto a fórceps, me puxaram pela 

cabeça. Eu tinha dois furos na cabeça e, para me proteger, me colocavam touca. Parto 

difícil. O médico perguntou se salvava a criança ou a minha mãe. Eu não tinha noção do 

que é o pai escolher filha ou esposa”. 

 

SEGUNDO SETÊNIO (23/06/17) 

 

Diana refere-se ao segundo setênio como um período muito marcante. Com sete 

anos vai para escola, já lia e escrevia. Lembra do tio que a levava diariamente antes de ir 

para o trabalho. Gostava muito dessa escola e tinha uma professora que amava. No ano 

seguinte, é transferida para outra escola para acompanhar a irmã, pois não tinha vaga para 

Selene. Ficou apreensiva, teve medo de encarar novos colegas. Como era muito aplicada, 

foi para a turma A. “Eu era a única negra da sala e estudava só com gente rica: filhos de 

bancários, donos de lojas e outros cargos importantes”. Adorava estudar, escrever, ler; 

tirava boas notas, e a matéria que mais gostava era matemática. Não tinha muitos amigos; 

era tímida e envergonhada. Férias sempre em casa brincando com irmãos e primos que 

moravam perto.  

Quando sobrava pano, Júpiter fazia calça para os filhos, Latona fazia os vestidos 

para Festa Junina. Com 8 ou 9 anos, Diana é marcada por uma dor: na Festa Junina 

ninguém queria dançar com ela. “Os meninos gostavam das meninas bonitas e brancas. Até 

que a professora arranjou um par para dançar comigo”. 

 Em casa era super elogiada, os avós a achavam a neta mais bonita. Também Júpiter 

tinha uma admiração especial por ela. Era a filha predileta, pois fazia de tudo para agradá-

lo. Queria fazer tudo certinho. Quando precisava de aviamentos para as costuras, era Diana 
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que ia comprar. Servia de exemplo para os irmãos. “No meu aniversário sempre tinha festa 

surpresa e para os meus irmãos não. Eu achava que era melhor que eles”. 

Diana lembra das viagens de trem. Júpiter todos os anos levava a família para a 

festa da Santíssima Trindade em Tiradentes.  

Gostava de brincar com os irmãos e não gostava de serviço de casa. Gostava só de 

estudar, ao contrário de sua irmã Selene, que fazia com prazer as obrigações da casa. Sua 

tarefa em casa era arrumar a cozinha. Desenvolveu alergia por sabão, e as mãos ficaram 

secas e rachadas. Não gostava de lavar, de passar, e Latona ficava brava: jogava o que 

tinha na mão em cima dela. Falava para o pai que não fazia nada em casa, e Júpiter 

xingava. Um dia Diana apanhou de cabo de vassoura, pois disse para Latona que ela devia 

fazer os serviços da casa. O cabo de vassoura quebrou na perna de Diana. Por várias vezes 

disse que ela não deveria ter nascido, e que, na hora do parto, Júpiter escolheu a mãe. 

Gostava muito da irmã, pois ela sabia arrumar os cabelos, e Diana tinha dificuldade. 

Às vezes Selene que arrumava o cabelo, quando pedia para Latona arrumar, e ela não fazia. 

Com 7 anos Latona mandou cortar os cabelos de Diana bem curtos para não precisar 

arrumar. 

Nunca teve um quarto. Dormia com Selene na sala ou na alfaiataria – um cômodo 

improvisado onde Júpiter costurava.  

Quanto às normas, devia estudar sempre, não faltar às aulas, não dormir na casa de 

colegas, proibido nadar e brincar na terra. 

Não se alimentava bem, detestava verduras e adorava bife com batatas fritas. 

Aos domingos gostava de ir à missa na Igreja das Mercês. Com 10 anos fez a 

Primeira Comunhão junto com Selene. Sonhava em ser arquiteta, desenhava bonecos e 

fazia família. Tinha crises frequentes de asma. 

Vivia sempre rancorosa, desanimada, só gostava de estudar. Era sonhadora, quando 

via pais dos colegas os apanharem de carro, sonhava em casar com um homem rico e 

apanhar os filhos de carro na escola. 

Com 11 anos, vai para o ginásio e muda de escola. 

Com 12 anos sentiu vergonha de ir para escola; não tinha sapatos. Júpiter pegou um 

sapato cor de vinho de Latona e pintou de preto. Também nesta idade quis morrer e tomou 

comprimidos de Latona, começou a ficar lenta. Latona falou para Júpiter o que ela tinha 

feito e ele bateu em Diana. 
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A tia da mãe, tia Astéria, teve um papel muito importante. Comprava material 

escolar e sapatos para eles. Quando pediam caderno a Júpiter, ele mandava escrever em 

papel de pão.   

Gostava de ler revistinha em quadrinhos. Um dia, estava lendo uma revistinha da 

Mônica quando Selene chegou com uma lâmina de barbear e disse que ia cortar a revista. 

“Tirei a revistinha e a lâmina cortou a minha perna. Minha mãe jogou sal e enfaixou. No 

dia seguinte, viu que o corte era grande”. 

Diana tem sentimento de que era má. Pelo fato de Júpiter gostar dela,sentia-se 

superior aos irmãos. Júpiter era vaidoso. Nos finais de semana, ia para barzinhos e sauna. 

Latona e Júpiter sempre brigavam, e Diana ficava satisfeita. 

 “Eu queria lembrar dela com carinho. Queria perguntar: por que só eu? Eu não 

queria os dois juntos. Quando estavam bem, ela denunciava a gente”. 

Júpiter era bravo. Uma vez colocou os irmãos de joelho com as mãos para o alto, 

em frente da casa. Outra vez Acteão quebrou a fechadura e pediu para ninguém contar. 

Todos os filhos apanharam juntos. Em uma festa da Boa Morte, Latona queixou dos filhos, 

e Júpiter, com ira, cortou os sapatos e as roupas novas. Tinha um cinto. De vez em quando, 

alguém ficava com marcas nas pernas.  

Diana começa a ir a festas e, contrariada, é obrigada a levar Selene. 

Não gostava de esporte e, na escola, ninguém queria jogar com ela.  

Júpiter era devoto de Santa Clara e, todo dia 16 de julho, fazia festa em casa. Diana 

ficava com raiva, pois o dinheiro sumia. “O dinheiro ia para o bar e para as festas. Ele 

pagava coisas para os outros”.  

Diana ficava muito preocupada com a falta de dinheiro na casa. Foi cúmplice de 

Latona. Fazia compras para a casa e trazia coisas que Júpiter achava que não eram 

necessárias, como vassoura, detergente e etc. 

Diana lembra que tinha crises de asma, e que Júpiter dava biotômico. Também 

recorda que tinha dores nas mãos e nos pés que eram rachados. 

Júpiter era impaciente com Latona, e Diana era a única pessoa que o acalmava.  Era 

a única que conseguia conversar com ele. Comprava linhas, entregava roupas e tentava 

fazer tudo para agradar o pai; não se permitia errar. Sempre era elogiada. 

Para ela a pessoa de referência foi Júpiter. Inteligente, trabalhador e alguém que 

sempre se preocupava com ela. 

“Aprendi que não podia ter tudo e me contentava em ter uma família boa, um bom 

pai e tios bacanas”. 
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Com 14 anos uma alegria: o nascimento de Febo, o irmão caçula. Uma época muito 

boa de cuidado com o bebê junto com Selene. Também foi a data da primeira menstruação. 

Diana não havia se despertado para o sexo, e o único sentimento é de que achava os 

meninos bonitinhos. Selene também teve a menarca e Júpiter orientava as filhas. A 

menstruação era dolorosa. Tinham cólica e ficavam de cama. O pai ia na farmácia e 

comprava remédio. 

Relata que as forças negativas que marcaram este setênio foram inseguranças, medo 

de errar, o não aceitar e as queixas. “A falta de amor materno no momento que eu mais 

precisava: algo que gerou crises, mágoas, dores e sofrimentos”. 

 

Pintura do Segundo Setênio(Anexo 9.1.3) 

 

Na metade esquerda do papel, observa-se, na parte superior, um livro pintado em 

vermelho carmim com a palavra escola em azul da Prússia. “Caderno; eu era muito 

aplicada. Tinha muito capricho, muito cuidado com o material”. Uma semicírcula laranja, 

com corações. Um desenho de um pato amarelo. “Sempre gostei de desenhar”. Duas 

meninas: “Eu azul e minha irmã laranja.” Embaixo duas pessoas em azul da Prússia: “Eu e 

meu tio indo para a escola, a gente atravessando uma ponte”. 

Na parte direita superior do papel: Uma paisagem de um trem azul da Prússia com 

montanhas laranjas ao fundo. 

Na parte inferior, uma corda vermelha-carmim com bandeirinhas vermelhas, 

amarelas, laranjas e azuis. Um quadrado azul: “Eu de castigo; não tinha arrumado a 

cozinha”. Uma lâmina de barbear azul da Prússia e duas gotas em vermelho carmim. 

Desenhos de nuvens e símbolos embaixo das bandeirinhas. “Pensamentos e falas”. 

 

TERCEIRO SETÊNIO (07/07/2017) 

 

Magra, poucos seios, estatura média. Diana sente inveja das colegas que tinham 

seios volumosos e corpos atraentes. Ficou assustada com o despertar sexual. Latona não 

conversava com as filhas. Achava que Selene era mais desenvolvida, mais alta e mais 

bonita. Foi um período de aproximação; conversava muito com a irmã. 

Continuavam os problemas respiratórios. Latona fazia simpatias na Sexta-Feira da 

Paixão, e Diana tomava um remédio feito por raizeiro, nas luas cheias. 
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Fã de Michael Jackson, Diana tinha muitos sonhos e desejo de morar em outra 

cidade; queria ser arquiteta.   

Com 15 anos teve um professor de matemática que pouco ensinava e ela sente-se 

angustiada pois não consegue entender. “Foi um trauma na minha vida. Era apaixonada em 

matemática e não aprendi nada”. Chegava em casa e ficava só chorando, o pai não deixava 

estudar na casa de colegas. Não conseguiu passar em matemática e ficou de recuperação 

pela primeira vez. “Foi uma grande decepção, fiquei magoadíssima”. 

Com 15 anos o pai perguntou se eu queria uma festa ou um presente. Ela quis uma 

festa. A casa era pequena e muitas pessoas foram convidadas. A maioria ficou do lado de 

fora, no paredão. Júpiter era rígido e não deixava namorar. Quando, na festa, Diana vai 

dançar com um rapaz, o pai olha com cara de desagrado. 

Também com essa idade começa a dar aula particular para crianças. 

O avô conseguiu uma bolsa de estudo parcial para escola particular. Com 16 anos 

muda de escola e faz curso técnico de desenhista projetista. Faz muitos amigos e continua 

sendo boa aluna. 

Com 18 anos tira a carteira de identidade e termina o segundo grau. Não faz 

vestibular com medo de ficar reprovada; faz outro curso de segundo grau, o magistério. 

Com 19 anos vai trabalhar como caixa de supermercado. Diana acha que esta fase 

foi a pior para ela. “Ajudava em casa; foi o primeiro passo para a minha liberdade dos 

trabalhos domésticos”.  

Fez concurso para a Caixa Econômica e não foi aprovada. Resolve que não vai 

fazer mais concurso. 

Os conflitos com Latona também aumentaram quando começou a trabalhar. Diana 

não tinha horário fixo para o almoço; só podia sair para almoçar quando a esposa do dono 

do supermercado ia ficar no lugar dela. Quando chegava em casa, Júpiter já tinha 

determinado o que Diana precisava resolver no intervalo do almoço. Começa a reparar que 

Latona só colocava a comida dos irmãos em Banho Maria; não tinha comida para ela. 

Diana começa a fazer lanches, comprava biscoito, que era descontado no salário. Revolta-

se com Latona. “Meu salário ficava todo para casa. Meu pai comprava na minha conta. 

Tinha vezes que não recebia nada”.   

Com 19 anos tem consciência de que Júpiter não ficava os finais de semana, em 

casa; saía na sexta feira e voltava na segunda. Tempos depois descobre que o pai tinha uma 

amante.  
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Com 19 anos conhece um rapaz por quem se sentia atraída. Ele tinha 17 anos. “Não 

deu certo; ele achava que minha família tinha posses e não daria certo”. 

Gostava de ir aos bailes na Associação dos Sargentos. Com 20 anos conhece 

Ubiratã, seu primeiro namorado. Namoro escondido, pouco sério. 

Uma vez viajou para Volta Redonda com Selene. Júpiter não quis se despedir, 

dizendo que elas não iriam voltar; iam morrer na viagem. Este fato fez Diana ter medo de 

viajar e andar na frente do carro. 

 

Pintura do terceiro Setênio(Anexo 9.1.4) 

 

Representação da festa de 15 anos: Casa (vermelho), na porta o pai (vermelho) 

Diana (amarelo) “Eu dançando com pai a valsa de 15 anos”. 

Escada azul da Prússia e paredão com pessoas em azul (homens) e vermelho 

(mulheres). Na primeira fila, os homens encostados no paredão (peito e tórax) e na segunda 

fila, mulheres em frente aos homens (cabeça).  

Ao lado da casa, Diana pintada de vermelho e dois alunos pintados de azul e 

amarelo. 

Chapéu azul de formatura. “não coloquei o chapéu, não fui na formatura; estava de 

recuperação em matemática. Foi a minha primeira recuperação”. 

Esquadros e réguas. “Sonho em ser arquiteta”. 

 

QUARTO SETÊNIO (04/08/2017) 

 

Com 21 anos Diana tem a sensação de que atingiu a maioridade. Sempre foi de 

doar-se para a família. Ela traz a imagem deste setênio como uma borboleta saindo do 

casulo.   

Júpiter abre um bar e coloca Selene para cozinhar e Diana para recepcionar. Diana 

sente-se cansada e sobrecarregada com o trabalho no supermercado, ajuda nas costuras do 

pai e no bar à noite. Começa a ficar rancorosa. Aos domingos, dormia até o meio dia. 

Ainda sem espaço próprio, tinha que dormir com a avó.  

Com 25 anos saiu do supermercado, foi assaltada e teve pânico. A partir desta data, 

passa a dedicar-se às aulas particulares. 

Com 24 anos conhece Orion, namorado de uma amiga. “Ela contava como ele era. 

Mandava versos, flores e cartas bonitas. Eu gostava dele mais pelas coisas que ela 
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contava”. Quando a amiga briga com Orion, Diana fica interessada. “Ele passou perto do 

supermercado e eu falei: vocês brigaram; se precisar de alguém para conversar, pode 

contar comigo”. Diana começa a sair com Orion e com Ubiratã até que um dia é descoberta 

e decide ficar com Orion. Júpiter soube e reprovou Diana. Ele estava cada vez mais 

distante da família. Continuava saindo nas sextas feiras e retornando nas segundas, e 

Latona arrumava a roupa e engraxava seus sapatos.  

Orion também mandava para ela cartas com versos românticos e flores. Pediu a 

Júpiter Diana em namoro. Júpiter não gostava dele, era muito calado, não se entrosava nas 

festas.  

Um fato marcante na biografia de Diana foi o que acontece quando tem 25 anos. 

“Com 25 anos que Deus me deu a minha mãe”.  No meio do ano 1989, Diana começa a 

queixar-se de dor nas costas. Médicos e remédios pouco aliviavam. Em dezembro começou 

a ter febre e falta de ar. Foi internada com diagnóstico de pneumonia e derrame pleural. 

Júpiter achava que Diana ia morrer e, por isso, não ia visitá-la no hospital. Latona se 

aproxima de Diana. Todos os dias dava banho, vestia e colocava a filha na cama. Também 

preparava a comida que Orion levava no horário do almoço. Diana não tinha forças e se 

encontrava fraca e magra. Ficou internada por 22 dias. Durante a internação, só esperava a 

visita de Latona. Só ela podia dar banho e vestir a filha. Quando teve alta, Júpiter foi 

buscá-la. “O que eu lembro é da minha mãe. O que me dava forças era minha mãe. 

Obrigado, Deus, por ter uma mãe. Eu comecei a ver minha mãe com outros olhos”. Diana 

começa a entender a vida sofrida de Latona, que também não recebeu amor da mãe dela. 

“Até o momento da doença, não sabia o motivo da minha existência. Deus tinha me 

preparado para que eu descobrisse dentro de mim o que faltava: o amor de uma mãe, o 

reconhecimento e o próprio amor que encontrara luz, e a minha alma acalmou-se, 

encontrou a paz”. 

Com 26 anos Diana passa no vestibular para o curso de Ciências. Tem dificuldade 

com biologia. 

O namoro com Orion continua e Diana descobre que ele tinha um livro de onde 

copiava os poemas e também que estava flertando com uma amiga. Esta amiga mostrou as 

mesmas cartas que Diana recebia. Enfurecida, procurou Orion e exigiu que ele decidisse. 

Se quisesse ficar com ela, teria que casar. “Eu obriguei ele a decidir e ele aceitou”. Júpiter 

não aprovava o casamento. “Ele não gosta de trabalhar”.  

Casou com Orion quando tinha 27 anos. Queria ter um lugar só dela. Ajuda Orion a 

construir uma casa e se casam antes da construção ter terminado. Queria um casamento 
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simples, sem festas. Ela mesma preparou as flores para enfeitar a igreja. Um dia antes 

sofreu um acidente. Seus irmãos carregavam uma mesa, que escorregou e atingiu o rosto 

de Diana, causando um ferimento. Diana passa a noite colocando gelo no rosto e, no dia 

seguinte, foi preciso fazer uma maquiagem em cima de curativos. Quando chegou na 

igreja, o noivo não estava. Atrasou. Estava passando mal devido à despedida de solteiro na 

véspera. Após o casamento, foram para casa, e ela adormeceu. Achou que tinha tido Lua 

de Mel, mas Orion negou. A alergia de pele agravou e, durante duas semanas, Orion evitou 

Diana. Esta, ainda virgem, procurou Júpiter e contou que o casamento não havia sido 

consumado. Júpiter aconselhou anular o casamento. Diana conversa com Orion sobre a 

possibilidade de anulação e ele explica: “Eu escutei sua avó falando que eu ia ficar nas 

suas costas, que eu não trabalhava. Que era um homem que Diana não tinha que casar.”  

 

Pintura do Quarto Setênio(Anexo 9.1.5) 

 

Papel dividido em dois lados. Na metade esquerda predomina o azul. O desenho 

simboliza uma borboleta azul da Prússia (saindo do casulo, segundo Diana), ambiente azul- 

ultramar dentro da borboleta amarelo-limão, com alguns tons de verde, resultante da 

mistura com o azul-ultramar. No centro, um grande coração vermelho-carmim divide os 

dois lados. “Meu coração. Dois corações juntos que se tornam um. Eu e minha mãe”. Na 

metade direita da pintura, predomina a cor amarelo-limão, ambiente mais luminoso. 

Embaixo vê-se duas formas de folhas em azul e pouca definição de desenho com o 

amarelo-limão. Para Diana a representação das flores e folhas: “eu fiz os arranjos para 

colocar na igreja”. No Centro, duas argolas amarelo-ouro se entrelaçam. “Duas alianças; eu 

casei com 27 anos”. Na parte superior, uma casa contornada com o azul-ultramar e traços 

em azul e laranja preenchem o desenho. “a casa não estava pronta e eu mudei assim 

mesmo”. 

 

QUINTO SETÊNIO (11/08/2017) 

 

Diana inicia este setênio casada, fazendo faculdade e ainda muito ligada à família. 

Saía de casa às 8 h, ia para a casa dos pais para dar aula particular, fazia as refeições com 

eles, depois ia para a faculdade e chegava em casa depois das 23h. “Chegava em casa 

empolgada, mas meu marido era uma pedra, não se importava com o meu progresso”. Por 

duas vezes trancou a faculdade. Diana não ficava em casa porque se sentia só; estava 



67 

 

insatisfeita e lamentava com os pais. Queria ser mãe, mas Orion alegava que tinha que ter 

estabilidade financeira e que o trabalho de servente de pedreiro não era suficiente para 

manter uma família. Júpiter ainda tinha esperanças que Diana voltasse para a casa deles. 

Diana diz que sem filho não queria ficar casada. Orion tinha uma estratégia: todo período 

fértil ele brigava com Diana. 

Alertada por uma amiga, Diana teve uma conversa séria com Orion e, com 31 anos, 

engravida. Feliz, abraça Orion dizendo, „eu estou grávida‟ e ele contesta, „você não está 

grávida‟. Diana compra móveis e roupinhas para o bebê. No terceiro mês, aborta. Teve um 

ovo cego. Foi para o hospital fazer curetagem e ficou em enfermaria com outras mulheres 

puérperas. “Todo mundo com neném e eu lá vazia.”   Ficou deprimida e acusava Orion. 

“Suas preces foram ouvidas”. Passou dias olhando para as roupinhas e abandonou 

definitivamente a faculdade. 

Agora Diana temia engravidar, e a relação com o marido ficou mais superficial. Um 

dia saiu com um grupo de amigos e bebeu cerveja. Quando chegou em casa, Orion, 

enciumado, questionou o casamento. Tudo terminou em romance. No dia seguinte, Diana 

se deu conta de que estava no período fértil.  

Diana engravida com 32 anos. Relatou que, mesmo sem ter menstruação, achava 

que não estava grávida. O ginecologista disse que estava grávida e Diana negava. Solicitou 

ultrassonografia. Latona acompanhou a filha, e o ultrassom mostrou o feto já formado: 

estava com 14 semanas de gestação. A gravidez não foi tranquila. Com seis meses 

desenvolveu hipertensão arterial e, nos braços de Júpiter, entrou em desespero: “vou perder 

a minha filha”. Com tratamento e repouso, a gestação chegou a termo, e o parto foi 

cesariana. Nasceu uma menina a quem deu o nome de Aradia. Da maternidade Diana foi 

direto para a casa dos pais, pois precisava de cuidados depois da cirurgia. Nos primeiros 

dias chorava de dor nas mamas para alimentar a filha. Latona foi muito presente e ajudou a 

cuidar da neta. O elo entre as duas se intensificou. Orion ia à noite para ajudar, mas 

reclamava. Diana já estava na casa dos pais há quarenta dias, e Selene ficou enciumada. 

Depois do batizado de Aradia, Selene disse que já estava na hora de voltar para casa e foi 

antecipando a arrumação das malas.  

A asma que havia cessado na adolescência retorna com o nascimento de Aradia. 

A partir daquele momento, Diana só vivia para o bebê. “Era a minha vida, o que me 

fazia feliz”. Latona também ficou muito ligada à neta; parecia que queria dar para ela o que 

não deu para Diana. Elas vão todos os dias para a casa dos pais, Diana com as aulas lá, e 

Latona e Júpiter cuidando da netinha. 
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Júpiter não estava bem de saúde; tinha problema de coração. Quando Diana tem 35 

anos, morre o pai. Latona falou: “Morreu aquele que você mais amava. Vocês não virão 

mais aqui. Igual a ele vocês não me amam”. 

Latona ficou sozinha e Diana ia todos os dias ficar com ela e continuou dando aulas 

lá. A casa que os pais moravam era de herdeiros, e os parentes do pai queriam vender e 

pressionavam Latona.   

 

Pintura do Quinto Setênio (Anexo 9.1.6) 

 

Todo o papel foi pintado de amarelo-limão (fundo do desenho) 

Margem superior esquerda: um círculo vermelho-carmim com raios e, ao redor, 

vários pequenos círculos com prolongamentos em azul da Prússia: “Meu óvulo sendo 

fecundado”. 

Na parte inferior esquerda uma meia lua, preenchida em seu interior com uma cruz. 

Ao lado, um desenho em forma de lágrima. Todos em azul da Prússia.  

No centro do desenho, uma imagem sugestiva de um feto no útero, também em azul 

da Prússia. 

 Na região inferior direita, um coração grande preenchido com mais dois em seu 

interior. “Eu, minha mãe me protegendo e minha filha”. 

Acima, uma palavra que se repete duas vezes: TUM! TUM!   

 

SEXTO SETÊNIO (11/08/2017) 

 

Após a morte de Júpiter, os laços de Diana com Latona se fortalecem. “Fiquei mais 

amiga da minha mãe, e o amor era recíproco. Tive mais responsabilidades. As tarefas e as 

despesas eram comandadas por mim. Conversava com meus irmãos: dividíamos as 

despesas; nossa mãe não recebia benefício nenhum”. 

Diana dobra os cuidados com Latona. Durante a semana passava o dia com ela: 

dava aulas particulares enquanto Latona cuidava de Arádia e a levava para a escolinha. 

Nos finais de semana, levava a mãe para sua casa. Fazia de tudo para que não sofresse e se 

sentisse só.  

Arádia chorava muito para ir para a escolinha, Orion não concordava, mas Diana 

não teve opção. Latona não conseguia cuidar da criança o tempo todo, e Diana tinha que 
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trabalhar. Neste período, a vida financeira estava melhor, Orion foi empregado em uma 

metalúrgica. 

A vida de Diana seguia de forma pacata e com mais responsabilidades. Chegou a 

ficar apática: calava-se e ficava magoada diante de provocações. Não almejava mais nada, 

achava que a vida estava completa. Estava acomodada. Orion queria outro filho, Arádia 

pedia um irmãozinho, e Latona dizia que uma família tinha que ter dois filhos. Diana ficou 

um pouco assustada, mas aceitou. Teve uma gravidez mais tranquila e, na hora do parto, 

Orion pagou para fazer a laqueadura das trompas. Nasceu uma menina pequena e 

branquinha, para a qual deram a ela o nome de Artemis. Desta vez foi Latona que foi para 

a casa de Diana ajudar nos cuidados com o bebê. Diana adorava amamentar Artemis. Logo 

que tirou os pontos, retornou às aulas particulares. Orion estava mais presente e dava todo 

apoio que precisasse. 

Com 39 anos, para as aulas particulares e começa a trabalhar na escola que Arádia 

estudava. Diana sofre uma dor que representa um marco para sua vida futura. 

Um mês depois que começou trabalhar na escola, estava angustiada. Artemis dava 

muito trabalho, chorava muito e sentia falta da mãe. Latona queixava de dor no estômago. 

Em uma Sexta Feira Santa, Diana, em desespero, começou a queixar-se da vida a Latona: 

“Não tem ninguém para me ajudar. Se meu pai estivesse vivo... Falei tanta coisa que minha 

mãe falou que ia me ajudar. Reclamei tanto da vida que parecia que estava cobrando a 

ajuda dela”. Na noite daquele dia, Latona não estava bem, e Febo a levou para a casa de 

Diana. No domingo de Páscoa, latona entra em coma e foi hospitalizada. Faleceu cinco 

dias depois. 

A conversa de Diana com Latona passa a fazer parte da vida de Diana, que se sente 

culpada pela morte da mãe. “Dentro de mim, eu fui culpada dela ter sentido mal. Foi aí que 

começou a minha depressão. Comecei a ver que eu era amarga e maldosa. Ela não teria 

morrido se eu não levasse os meus problemas para ela. Eu não tinha mais ninguém, queria 

morrer”. 

A sogra, cunhada e a irmã Selene começam a ajudar no cuidado com as filhas, mas 

Diana não tem motivação para viver. Orion tenta trazê-la para a realidade, para a vida 

familiar, para as duas filhas. Tudo é em vão. Diana sentia-se culpada, se odiava. Quando 

estava feliz, achava que não merecia e retornava para a amargura anterior.  

Muito emocionada ao relatar este fato para o grupo, diz que sentiu mais a morte da 

mãe do que a do pai e que, devido à culpa, fazia psicoterapia até aquela data. Há doze anos 

estava vivendo com os fantasmas que a culpavam da morte da mãe. 
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“Este setênio foi terrível com esta perda. Acabou com o meu espírito. Forças 

negativas se apossaram de mim, meu mundo começou a desmoronar”. 

 

Pintura do Sexto Setênio(Anexo 9.1.7) 

 

O desenho da pintura anterior aparece neste setênio: na parte superior do lado 

esquerdo da folha, novo óvulo vermelho com espermatozoides azuis da Prússia. Embaixo, 

outro semicírculo com uma cruz no centro, rodeado por 4 grandes lágrimas e borrões, 

como se fossem chuvas. Observa-se uma borda na base deste semicírculo, que percorre 

toda a base da folha, sobe na lateral-direita e vai até a cabeça de um ser humano pintado 

em amarelo.  

No centro do desenho, uma mulher com uma criança no colo e outra menor ao lado 

esquerdo. Ambas sorrindo e pintadas em vermelho-carmim, com exceção do abdômen e 

das pernas da mulher, que foram pintadas em azul da Prússia. Três corações, um do lado 

direito da mulher, entre uma linha vermelha, liga o braço da criança e a cabeça da mulher. 

Os outros dois ao lado da criança. Uma figura pintada em amarelo-limão toca a cabeça da 

criança. Pelve e coxas definidas com borda avermelhada.  

Na base direita sete figuras humanas. Parecem crianças. Quatro figuras na frente 

pintadas de vermelho, duas meninas e dois meninos, estão de mãos dadas. Na frente dessas 

figuras, outras três pintadas em azul da Prússia. As duas à esquerda, misturadas com o 

vermelho, definindo pouco a cor resultante da mistura (Lilás).  

 

SÉTIMO SETÊNIO (26/08/2017) 

 

Diana sempre almoçou na casa de Latona. Agora tinha que cuidar da sua vida, fazer 

comida, arrumar a casa e cuidar de duas filhas. Achava a vida muito difícil. Ainda com 

momentos atribulados que ela chama de crises, sentimento de abandono e desespero. “Não 

demonstrei coragem diante da situação. A falta de apoio e ajuda da minha mãe causaram 

tristeza, desconforto, desânimo e falta de motivação”. 

Antes de fazer 42 anos, sai do trabalho e volta a dar aula particular. Estava 

sobrecarregada. 

Com 42 anos faz concurso na Prefeitura para Auxiliar Administrativo em escola 

pública. Com 44 anos é chamada para assumir o cargo em uma creche. Diana ficou muito 

feliz com este emprego e com o trabalho em equipe. Ela pôde demonstrar o que sabia, 
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exercitar a criatividade, ser valorizada e apoiada emocionalmente pelas colegas de 

trabalho. “Foi o meu processo de transformação, criatividade e trabalho em equipe. 

Comecei a cuidar mais de mim. Antes não dava importância para a beleza física; não dava 

tempo. Ocupava-me com as tarefas domésticas, filhas e alunos”. 

Orion e Diana estavam mais separados. Ela se distanciava dele. Tomada pela rotina 

do dia a dia, tem a sensação de ser um robô. Sem entusiasmo, fazia as coisas 

automaticamente.  

Quando tem 46 anos, Aradia faz 15 anos. Tem que preparar uma festa. Mas Orion 

era muito autoritário e queria mandar na festa. Ele queria uma coisa e Diana outra. “Ele 

que estava dando o dinheiro e a festa tinha que ser do jeito dele”. Diana queria separar-se 

de Orion. Ficou muito magoada quando disse que queria se separar e ele objetou: “Quem 

vai te querer se tem duas filhas para criar”.  

Diana muda exteriormente neste setênio; começou a cuidar do corpo. A 

convivência com colegas de trabalho trouxe alegrias, intercaladas com crises de ansiedade 

e alergia na pele. Mudou comportamento e passou a agir de forma diferente. Distante de 

Orion, as filhas eram a razão da sua vida. Ainda carregava a culpa pela morte de Latona. 

Com 48 anos foi diagnosticada com hipertensão arterial. Procurou cardiologista, 

que prescreveu anti-hipertensivos, Fluoxetina, depois trocou para Amitriptilina e 

acrescentou frontal. 

 

Pintura do Sétimo Setênio (Anexo 9.1.8) 

 

A pintura se divide em duas partes. A primeira parte refere-se ao sétimo setênio. 

Lado esquerdo do papel. Na parte superior, um bolo pintado em verde-claro com o número 

15 em cima, em amarelo-ouro, e, embaixo, um círculo também em amarelo-ouro (prato do 

bolo).Ao lado três estrelas vermelhas, uma nota musical, três balões vermelhos e dois 

símbolos de falas e pensamentos. “Tudo o que eu tinha que ouvir na festa, estava muito 

para baixo”. Na parte inferior, uma mulher ajoelhada com as mãos tocando o chão. 

Parecem estar em movimentos; pintada em vermelho-carmim. Traços saem da cabeça, e 

uma linha é a base onde ela se apoia –  todos em azul-ultramar. Acima da mulher, traços 

em azul-da-Prússia sugerem ira. Ao lado, um presente com duas estrelas em carmim. Uma 

mão direita pintada em vermelho sai acima da mulher, e duas linhas onduladas da mesma 

cor parecem fazer parte do movimento da mão. “As mãos representam alergias, as mãos 



72 

 

coçavam muito. Eu sofrida, muitas brigas com o marido e muito nervosa. Estava 

dependente dele. Ele falou que ia dar o dinheiro e as ordens”. 

 

OITAVO SETÊNIO (26/08/2017) 

 

 “Encontrei um novo ritmo de vida; sentia-me flexível e estimulada. O trabalho me 

motivava”.  

Diana continua ansiosa, e a pressão arterial aumentava. As idas ao cardiologista 

eram frequentes. 

Aos 49 anos começa a preparar a festa de aniversário de 50 anos. Achava que não 

iria viver mais que isso, e tinha medo de morrer. 

A festa de 50 anos foi um sucesso, Orion fez de tudo para ajudar. 

Diana ainda sentia medo de envelhecer, tinha sentimentos que a jogavam na cama. 

No trabalho auto-exigente, começa a ter algumas dúvidas: se fechou as janelas, se trancou 

a porta. Contava os alfinetes que levou para preparar as festas. Ficava atormentada por 

compulsões.  

Começa a sentir falta do marido e, ao mesmo tempo, dependente. Precisava da 

opinião de Orion para tomar atitudes em relação à família e também em relação ao 

trabalho. Não tinha desejo sexual, tinha preguiça, desânimo. “Parecia sentir que o corpo 

estava paralisado e incapaz de sentir. Nas relações sentia-me agoniada, tensa e bem 

nervosa”. 

Antes de completar 51 anos, Orion sofre um acidente; cai de uma laje onde estava 

trabalhando, sofre lesões na coluna e fica em auxílio durante alguns meses. Diana fica 

desesperada com a possibilidade da morte de Orion. Fica mais ansiosa e procura um 

psiquiatra. Ele substituiu a Amitripitilina pela Sertralina e manteve o Frontal. Neste 

momento, tem apoio de cardiologista, psiquiatra e psicoterapeuta. Por orientação do 

psiquiatra, também entrou em licença médica. “A ansiedade e o pânico se apossaram de 

mim, aumentando o meu medo da morte e, assim, contribuindo para a minha paralisia às 

situações e problemas”. 

Esta fase representa a fase atual do trabalho com Diana. 

Um dia o grupo biográfico perguntou a Diana porque ela não falava do marido. Ela 

disse: “Acho que o meu marido é o culpado de tudo. Há dois anos decidi separar e não 

separei por causa das minhas filhas.”  
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Nesse momento, Isis, outro membro do grupo, sentindo-se culpada pelo abandono e 

morte do marido fala: “Eu acho que falhei como esposa. Fiquei dois anos na cama tomando 

remédio e gastando. Cada vez o médico dava mais remédio, e eu ficava alienada. Eu queria 

mais remédios. Eu devia ter olhado para mim. Para a nossa relação. Eu era exigente com 

minhas filhas, eu que mantinha a casa e, quando chegava, ele estava no botequim 

bebendo”. 

Uma semana depois, Diana chegou radiante, cabelos cortados e maquiada. E 

relatou: “No dia seguinte do nosso encontro, tive um momento libertador. Foi um dia 

decisivo na minha vida. Eu acho que estava perdida mesmo. Falei tudo o que estava me 

sufocando. O que eu precisava dele e queria saber o que ele precisava de mim. Falei sobre 

a nossa relação. Ele disse que ia mudar. Também queixei com as minhas filhas. Do jeito 

que estavam falando comigo me magoavam. Elas entenderam que eu estava passando por 

transformações”. 

Transcrevo as últimas anotações de Diana: 

“Aos 51 anos me redescobri, comecei a viver de novo, a amar, a me aceitar e estou 

tentando e sei que conseguirei ressurgir das cinzas; uma nova vida, um novo eu. Tive 

muita ajuda. Pessoas maravilhosas e especiais cruzaram o meu caminho. Descobri que eu 

posso ser perdoada, me perdoar pelos meus erros e também posso ser feliz e sou capaz de 

muito mais. Agradeço a Deus, em sua infinita bondade, que me permite viver cada dia, 

cada momento como se fossem únicos. Agora posso dizer que acordei, graças àqueles que 

se preocuparam comigo e me ajudaram a sair de tudo aquilo que queria me obstruir. As 

consequências deste setênio irão repercutir positivamente na minha vida. Obrigado família, 

amigos, colegas e Dr. Paulo Maurício”. 

 

Pintura do Oitavo Setênio (Anexo 9.1.9) 

 

A parte direita da pintura, mostra uma mulher em cor azul da Prússia, com os 

braços para o alto e as mãos abertas. Solo desenhado em azul da Prússia, pés ligados ao 

solo com prolongamento nas laterais do desenho da mulher. O corpo foi contornado com 

amarelo-ouro da cabeça ao quadril, e raios saem do tórax e da cabeça, pintados em 

amarelo-ouro, amarelo-limão, verde e vermelho-carmim. Acima, duas nuvens em azul da 

Prússia. A parte superior da pintura mostra um céu pintado em amarelo-ouro. “Eu pedindo 

ajuda. Estou com mais da metade do corpo livre. Eu recebendo a luz de Deus, me guiando. 

Colocando para fora o que está me engasgando. Preciso aprender, aprendo com vocês”. 
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TRABALHO DE METAS 

 

O dia 26 de agosto de 2017 foi o último dia do encontro. Utilizamos a estrutura da 

universidade para um dia de fechamento da biografia. Neste dia terminamos de escutar a 

história de vida das pessoas até o momento atual e fizemos uma projeção para o futuro. 

Houve um momento de trabalho individual, em que os participantes escreveram metas a 

curto, médio e longo prazo. Depois solicitamos que o grupo se reunisse e que cada 

participante se representasse como uma árvore através de pintura em aquarela. 

Após terminado do trabalho em aquarela, os outros membros do grupo 

contemplaram a pintura de cada colega e ofereceram um presente. O grupo de Diana 

terminou com quatro participantes. 

No momento da partilha Diana diz: 

 

Minhas metas a curto prazo: 

- Fazer faculdade a distância; 

- Viver bem com meu marido; 

- Realizar a festa de 25 anos de casados; 

- Fazer a festa de 15 anos de Artemis; 

- Aceitar a minha ansiedade e aprender a viver bem com ela; 

- Diminuir a medicação do psiquiatra; 

- Ser feliz. 

Metas a médio prazo: 

- Formatura da primeira filha em Administração; 

- Aprender a dirigir; 

- Conseguir um emprego que ganhe mais, 

- Ser feliz, ser feliz, ser feliz. 

Metas a longo prazo: 

- Ser vovó. Cuidar de netinho, se possível um menino; 

- Ver Artemis na faculdade; 

- Preparar a minha filha mais velha para levantar voo e seguir o destino que 

escolher; 

- Perder o medo e fazer uma viagem. 
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A árvore de Diana(Anexo 9.1.10) 

Os participantes foram orientados a pintarem somente a árvore, sem o ambiente ao 

redor. 

Diana pinta uma árvore frondosa, iniciando o desenho no centro da folha. Tronco e 

galhos resistentes, em verde-limão. O tronco atinge a base da folha e deixa um espaço 

central em branco, entre as suas bordas. As folhas foram pintadas com amarelo-ouro e 

amarelo-limão. A árvore toma quase todo o espaço do papel. Galhos e flores atingem a 

base do tronco. Uma expressão irradiante. 

 

Presentes do Grupo 

 

Perséfone: “Eu lhe dei o Sol”.  (borda superior do papel). “Muita energia, tudo que 

o sol pode lhe dar de calor e energia”. 

Isis: “Eu te dei um coração no meio da árvore. Um coração cheio de amor e 

apaixonado pelo seu marido”. 

Apolo: pinta em amarelo, na base inferior esquerda do papel, uma pessoa com os 

braços levantados. “Eu lhe dei essa pessoa de braços para o alto, para te livrar de tudo que 

lhe aflige, se livrar de todos os seus fantasmas”. 

Pesquisador: “Eu aumentei o coração que existia. Seu coração é maior do que 

estava desenhado. E coloquei outro coração ao lado, simbolizando seu marido. Senti, na 

pintura do primeiro coração, que ele almejava o marido, mas temi que a intenção não fosse 

essa e pintei outro coração. Também lhe dei dois pássaros, que representam seus pais. Um 

apoio espiritual”. 

 

5.2CONSULTA MÉDICA 

 

PRIMEIRA CONSULTA:17/05/2017 

 

1-IDENTIFICAÇÃO 

Mulher, 51 anos de idade 

Grau de Instrução: terceiro grau incompleto  

Estado Civil: casada    

Fotótipo: negro claro 

Religião católica 
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Profissão: auxiliar administrativa (situação estável), professora particular e 

decoradora de festas. 

2-QUEIXA 

Queixa de pânico. “Meu pânico era a mania de segurança. Achava que tinha 

deixado a geladeira aberta. Montava festa para criança e tinha mania de contar os alfinetes 

da mesa. O TOC passou para ansiedade. Algumas vezes, saia do trabalho, pegava o ônibus 

e voltava para conferir se tinha fechado a porta da creche. Na sexta feira era um problema: 

todos saiam do trabalho e eu tinha que ficar sozinha e fechar todo o local”.  

“Toda vez que entrava em crise, a minha pressão subia e coçava rosto, pescoço, 

costas, juntas do braço, perna. Ano retrasado tive crise forte de ansiedade e paralisei o 

braço esquerdo, começou a ficar embolado. Ano passado, meu marido caiu da laje e 

comecei a desenvolver crise de pânico. Medo de sair na rua. Fiquei afastada do serviço”. 

“Estes dias estou sentindo os braços coçando, o rosto escurecendo, e isso está me 

incomodando. Eu estava dois anos sem alergia e está voltando. Quando estou muito 

nervosa, a tendência é ir escurecendo o rosto”.  

3-HISTÓRIA PREGRESSA DA MOLÉSTIA ATUAL 

Diagnosticada com ansiedade generalizada, hipertensão arterial e dermatite. 

Começa a fazer uso de ansiolítico (Frontal) e anti-depressivo (Fluoxetina), prescritos pelo 

cardiologista, dois anos atrás. Iniciou tratamento com psiquiatra em 2016, após o marido 

ter sofrido acidente. Atualmente está fazendo uso de: Diltizem 30 mg, 2 vezes ao dia; 

Enalapril 20 mg, 2 vezes ao dia, prescritos pelo cardiologista, e Sertralina 50 mg, 1 vez ao 

dia; Frontal 0,5 mg, 1 vez ao dia, prescritos pelo psiquiatra. 

3.1- NARRATIVA SOBRE A EXPERIÊNCIA INICIAL DO 

ADOECIMENTO 

“Depois de 30 anos de idade, eu tive TOC. Na época do pânico, agarrei na minha 

cunhada evangélica. Me mandou livro para leituras e orações. Eu cheguei a visitar a Igreja 

dela”. 

3.2-NARRATIVA DE MODELO EXPLICATIVO 

“Não sei o que causou. Sempre faço muita cobrança a mim mesma. Sou muito 

detalhista. Sempre fui assim. Meu pai também gostava das coisas certas. Ele cobrava no 

estudo, no trabalho. Casei com um homem que gosta das coisas certinhas. Ele também 

cobra. Se eu não cobrar das minhas filhas, ele me cobra por eu não estar cobrando de 

alguém, como se eu fosse nula e precisasse de orientação. Fico com medo de errar”. 
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“Eu tenho duas filhas. A mais velha é ele, e a mais nova sou eu. O espaço dele é 

organizado. Eu não sou organizada. No meu trabalho eu sou super organizada; em casa não 

faço o que ele quer”. 

 3.3-NARRATIVA DE PROTÓTIPO 

“O TOC que causou a ansiedade. O psiquiatra quis aumentar a medicação, e eu 

disse que ficava lenta, falava embolado, não raciocinava direito e não aumentei”. 

3.4-SERVIÇOS E RESPOSTA AO TRATAMENTO 

“Tudo que eu sintoeu vou ao cardiologista. Tenho medo de morrer. Uma dor que eu 

tenho eu já vou para a medição. Tenho medo de morrer, principalmente na rua”. 

“O cardiologista sempre me falou que meu problema é psicológico. O cardiologista 

é a tábua de salvação para eu não morrer de AVC. O psiquiatra é uma alternativa para eu 

não ir direto ao cardiologista. Sigo à risca o tratamento”. 

3.5- IMPACTO SOBRE A VIDA 

“Me incomoda muito. Eu penso que isso não é normal. Parece que eu estou doente. 

Minha filha colocou um programa no celular, no caso de eu começar a ter ansiedade. 

Minhas filhas e minha cunhada me ajudam. Minha cunhada foi a base para eu poder 

suportar. Estava muito difícil”. 

“Eu queria aprender a aceitar a minha ansiedade. Eu queria a aceitação de mim 

mesma com os problemas que eu tenho”. 

3.6- PARTICIPAÇÃO NO PROJETO  

Diana veio participar do projeto de extensão pela indicação de suas colegas de 

trabalho. Participou do encontro de sensibilização e decidiu continuar. 

4- INTERROGATÓRIO COMPLEMENTAR: 

Em geral, você diria que sua saúde é: “Atualmente ruim e muito pior agora do que 

há um ano atrás”. 

Na sua opinião, qual problema que mais a atinge na vida diária? “Econômico e 

familiar”. 

AVALIAÇÂO DO HUMOR  

Você se sente deprimida: “Sim” 

Sintomas Maiores de Depressão Segundo DSM V: 

Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos: Sim 

Humor Deprimido (sente-se triste ou vazio): Sim 

Perda ou ganho significativo de peso ou diminuição ou aumento do apetite: Não 

Insônia ou hipersonia: Sim    
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Agitação ou retardo psicomotor: Sim 

Fadiga ou perda de energia: Sim 

Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada: Sim 

Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se: Sim     

Pensamento recorrentes de morte, ideação suicida recorrente: Não 

Duração da sintomatologia: 3 a 4 anos.  

5- INTERROGATÓRIO SOBRE OS DIVERSOS APARELHOS 

Geral: não pratica atividade física,pensa muito, sente muito e tem dificuldade de 

concretizar o pensamento. Estado de vigília e sono: insônia, acorda sonolenta e com 

dificuldade de concentração. Órgãos do sentido: Faz uso de óculos (astigmatismo). Pele e 

anexos: prurido generalizado. Aparelho cardiovascular: Hipertensão arterial. Aparelho 

Respiratório: Asma brônquica. Aparelho Digestório: Sem queixa digestiva. Aparelho 

gênitourinário: ciclo regular, relata cólica menstrual e TPM. Sistema nervoso: cefaleia 

esporádica. Sistema Musculoesquelético: “cansaço muscular”. 

6-ANTECEDENTES PESSOAIS: 

Cirurgias: dois partos cesariana e uma curetagem. 

Doenças infecciosas: sinusite de repetição, duas internações por pneumonia. 

Doença crônico-degenerativa: rinite, asma, dermatite atópica. 

Transtorno psíquico: ansiedade, depressão, compulsão. 

7-ANTECEDENTES FAMILIARES:  

Irmãos: asma; pai e mãe: hipertensão arterial e AVE. 

8-EXAME FÍSICO: 

Peso: 68 kg; estatura:  1,65 m; IMC: 24,98 

Aspectos gerais do exame físico: ansiosa, boa higiene, coopera com o exame e com 

as informações, atenta e consciente. 

ACV: ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas, 88 b.p.m. Ausência 

de sopro carotídeo e ingurgitamento jugular, pulsos periféricos presentes, ausência de 

varizes em membros inferiores. 

Decúbito dorsal: PA: 160/80 

Assentado: PA:150/60 

Ortostatismo: PA: 160/80 mmhg 

AR: Tórax com boa expansibilidade, murmúrio vesicular fisiológico, ausência de 

ruídos adventícios, 20 i.r.p.m. 
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Abdome: atípico, peristaltismo fisiológico, indolor à palpação profunda. Não 

palpadomassas e visceromegalias. 

Palpação de mamas: mamas volumosas, ausência de massas e linfonodos palpáveis. 

Exame neurológico: grau de consciência e de alerta sem alteração; pares cranianos 

sem alteração; reflexos tendinosos presentes; força muscular fisiológica. Ausência de 

alteração na marcha e no equilíbrio. 

Pele e anexos: lesões escoriadas em membros superiores. 

9- Diagnóstico da Biomedicina: 

O diagnóstico de Diana encontra-se na CID-10 entre os Transtornos Neuróticos 

Relacionados ao Estresse e Somatoformes. Entre eles pode-se pensar em: Transtorno do 

Pânico (ansiedade paroxística episódica) F41.0, Transtorno de Ansiedade Generalizada 

F41.1 e Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão F41.2 (WHO, 1992). 

10-Diagnóstico Antroposófico 

Quadro 9: Diagnóstico da Medicina Antroposófica primeira consulta. 

 Organização Física OrganizaçãoVital OrganizaçãoAnímica Organização doEu 

SistemaNeurosenssorial Pensamento 

repetitivo, 

Autocobrança, 

Cefaléia, 

Astigmatismo, 

Sinusite, 

Prurido intenso 

Memória alterada 

(dificuldade de 

concentração). 

Envolvimento 

ansioso e 

compulsivo. 

 

Incoerência, 

Irreflexão, 

Dispersão, 

Dissociação 

SistemaRítmico Apatia, 

Hipertensão 

Arterial, 

Asma, 

Pneumonia, 

Urticária 

Desgosto pela vida Desânimo, desalento, 

Ansiedade, 

Pânico, 

TPM 

Pouco entusiasmo, 

Dúvidas em 

relação à vida, 

Dependência do 

outro. 

SistemaMetabólico 

Locomotor 

Cólica Menstrual 

Fraqueza 

muscular 

Cansaço, fadiga, 

perda de energia. 

Indisposição, 

Desmotivação, 

Automatismo, 

Incapacidade de 

realização, 

Insegurança, 
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 Sensação de 

malestar, 

Insônia 

Inércia Sedentarismo, 

Dificuldade de 

auto aceitação 

 

11- Tratamento com Medicamentos Antroposóficos: 

Geralmente a prescrição de medicamentos, segundo a MA, é feita através de 

formulações. Foi prescrito quatro fórmulas para serem ministradas por via oral – 15 gotas 

de cada três vezes ao dia. 

-Chamomilla D4 cupro culta, Arsênico álbum D31, cuprum aceticum D8 ãã 

-Pulmo Hystaminum D15, Mercurius Vivus D12 ãã 

- Hyoscyamus D1, Valeriana D2, Avena Sativa D2, passiflora D2 ãã 

- Aurum met. D10, Hyoscyamus D3, antimonium crudum D12 ã ã    

- HEPAR Magnesium D6, Ferrum Sidereum D15 ã ã 

 

SEGUNDA CONSULTA MÉDICA: 12-07-17 

 

“Esses dias eu estou me sentindo deprimida, querendo ficar sozinha, barulho 

irritando. Quero ficar mais quieta fazendo o que gosto de fazer. Não estou gostando de sair 

para festa e para barzinho. Gostava de ver loja e não estou querendo ir. Meu pânico 

aumentou por ir trabalhar na sexta feira. O pesadelo que eu tinha retornou”.   

Foi ao psiquiatra que aumentou a dose da Sertralina e acrescentou Rivotril SL. 

“Não estou tendo crise de ansiedade. Acho que a ansiedade diminuiu. Antes eu tomava 

Amitripitilina e estava lerda; agora trocou para Sertralina. Só coloquei Rivotril SL duas 

vezes”. 

“Este período de julho que meu pai fazia aniversário. Na procissão de Nossa 

Senhora do Carmo, pedi para colocar fogos e estrelinhas lá atrás, para lembrar o meu pai. 

Eu tento manter a tradição dele. Parece que estou querendo resgatar alguma coisa”.  

“Acho que o tratamento está me deixando mais calma. No trabalho tinha dia que 

chegava deprimida, agora, chegando tranquila, faço meu serviço tranquilo. Eu tinha toque 

e meu trabalho é fazer registros. Sempre tem um que atrasa o meu lado, agora eu deixei 

para lá. A psicóloga disse que melhorei bem”.  

“Eu fico com medo da pressão aumentar. Parece que eu estou fazendo o que eu 

quero. Parece que fico com medo do que as pessoas vão pensar de mim”. 
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“Depois que minha mãe morreu, fiquei com sentimento de culpa que afetou minha 

personalidade”. 

E.F.: Peso: 68:300 kg (sapato e roupa de frio), corada, RCR 2T BNF, abdômen sem 

alteração. PA: 130-80 mmhg. 

Sintomas Maiores de Depressão: 

Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos: Sim 

Humor Deprimido (sente-se triste ou vazio): Sim 

Perda ou ganho significativo de peso ou diminuição ou aumento do apetite: Não 

Insônia ou hipersonia :Sim    

Agitação ou retardo psicomotor: Sim 

Fadiga ou perda de energia: Sim 

Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada:Sim  

Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se: Sim     

Pensamento recorrentes de morte, ideação suicida recorrente: Não 

Hipóteses Diagnóstico: 

Biomedicina: Transtorno de ansiedade generalizada, Transtorno de pânico. 

Medicina Antroposófica:  

Quadro 10: Diagnóstico da Medicina Antroposófica, segunda consulta. 

 
OrganizaçãoFísica OrganizaçãoVital OrganizaçãoAnímica Organização doEu 

SistemaNeurosenssorial Pensamento 

repetitivo, 

 

Melhor capacidade 

de concentração no 

trabalho. 

Envolvimento 

ansiosoe diminuição 

da compulsão. 

 

Mais coerente, 

Reflexiva, 

Dispersão, 

Dissociação. 

SistemaRítmico Apatia 

 

Desgosto pela vida 

Ansiedade, 

Pânico, 

Sentimento de culpa, 

TPM. 

Pouco entusiasmo, 

Dúvidas em 

relação à vida, 

Dependência do 

outro. 

SistemaMetabólico 

Locomotor 

Cólica Menstrual, 

Fraqueza 

muscular 

 

Cansaço, fadiga, 

 perda de energia, 

Indisposição, 

Desmotivação, 

Automatismo. 

 

Incapacidade de 

realização, 

Insegurança, 
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Sensação de mal 

estar 

Insônia 

 

Sedentarismo, 

Dificuldade de 

auto aceitação. 

 

 

Conduta: Manter a medicação antroposófica. 

Sugeri que fizesse uma terapia externa oferecida no CRMA.  

Terapia Trimembrada: Escalda pés com Sal amargo, deslizamento com óleo de 

lavanda no corpo, pomada irradiada de Aurum Lavanda na região do coração, pomada de 

cobre na região dos rins, fricção na região do fígado, com pomada de ferro, e compressa de 

macela no abdômen. 

No fim da consultaabordei que parecia que ela vivia com cismas, ideias fixas, como 

se uma sombra se apossasse dela, um estado de sonho. Esta frase fez com que Diana, dias 

depois, dissesse: “Dr. Paulo ainda não me encontrou”. 

 

TERCEIRA CONSULTA MÉDICA: 04-10-2017  

 

Consulta solicitada por Diana. Telefonou dizendo que algumas coisas tinham 

mudado. 

Relata que o irmão ia casar na Igreja e desejava que ela entrasse no lugar da mãe. 

Selene, a irmã, protesta dizendo que quer entrar também. Que são duas mães. A Irmã 

emagreceu 14 kg para a festa. Na hora do casamento, o irmão dá as mãos para as duas, e a 

irmã fica na frente. Diana ficou paralisada; enxergou a mãe ali. Ela se sentiu inferior à 

irmã. Também, ao escolherem o vestido, a irmã disse que o vestido que Diana escolheu 

parecia uma camisola e depois que desistiu, devido a esse comentário, a irmã escolheu o 

mesmo vestido camisola. 

“Meu irmão me falou: eu puxei você por que você ficou para trás. Selene ficou na 

frente e ocupou o lugar da mãe, ela era a mãe”. 

“Eu fiquei magoada, com sentimento de inferioridade. Eu achoela bonita, sempre 

achei ela mais bonita que eu. Eu noto que onde ela está eu me apago. Fico calada. Quando 

ela sai, eu começo a conversar com as pessoas, a rir”. 

“Esse ano quero comemorar o meu aniversário com a minha família. No momento 

estou feliz com a família que constituí. Eles me valorizam muito. Meu marido está me 
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fazendo bem, me elogiando. Ele liga para o meu serviço para dizer que me ama. Ele gostou 

da mudança que fiz no meu cabelo.  Minhas filhas estão mais próximas. Depois do 

casamento do irmão, tive quatro crises de ansiedade. Eu ia e voltava na crise, eu conseguia 

me controlar”.  

“Quando vou a uma festa, na hora sou uma e depois fico meditando e só vendo as 

coisas erradas”. 

“Fui ao psiquiatra; a minha questão é o Alprazolan. Ele disse que quer parar. 

Passou receita de 1 mg, mas eu parto no meio e só tomo 0,5 mg.  Tomei também cápsula 

de camomila; elas também ajudam. Também tomo a medicação da Antroposofia”. 

“Sempre vou ao cardiologista. Esta semana falei que não ia; que ia ao Dr. Paulo 

Maurício”.  

“Até para preparar as festas eu estou aceitando calmamente. Antes ficava agitada”. 

Ef: sem alterações, a pressão arterial estava 12/80 mmh. 

Hipótese de Diagnósticos: 

Biomedicina: Ansiedade e pânico mais leves. 

Medicina Antroposófica: 

Quadro 11: Diagnóstico da Medicina Antroposófica, terceira consulta. 

 OrganizaçãoFísica OrganizaçãoVital OrganizaçãoAnímica Organização doEu 

SistemaNeurosenssorial Pensamento 

repetitivo, 

Autocobrança. 

 

Não relatou 

dificuldade de 

memória. 

Envolvimento 

ansioso. 

Reflexiva 

 

Sistema 

Rítmico 

Sem queixas Memória biográfica 

da relação com a 

irmã causa 

estagnação. 

Mágoa, 

 raiva, 

Ansiedade, 

Pânico, 

TPM. 

Dúvidas em 

relação à vida, 

Dependência do 

outro. 

SistemaMetabólico 

Locomotor 

Cólica Menstrual 

 

Vaidade: cuidado 

com o corpo. 

Motivada para fazer 

mudanças, 

Construção da 

família, 

Retorna a relação 

Toma atitude, 

Sedentarismo, 

Consciência da 

dificuldade de 

autoaceitação 
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afetiva com o 

marido. 

 

Conduta: Sugeri dar a receita de Alprazolan 0,5 mg, e que ela fosse diminuindo até 

a suspensão. 

Abordei questões da irmã ligadas à biografia de Diana. Notei que queria desabafar 

este sentimento em relação à irmã; que não foi um agravamento. Por algumas vezes, Diana 

perguntou se eu podia fazer psicoterapia com ela. Respondi que não fazia, mas que podia 

contar com o meu apoio. Quanto à Terapia Trimembrada, foi chamada e disse que não iria, 

pois estava fazendo massagem com uma terapeuta do bairro onde vive. 

Sugeri manter a medicação antroposófica. 

QUARTA CONSULTA MÉDICA: 02-01- 2018 

Relatou que em novembro teve crise forte. “Eu fui em uma festa de bodas de 25 

anos de uma colega de trabalho. Combinei de montar a festa para ela. Ia buscar-me em 

casa e começou a demorar. Meu marido começou a ficar nervoso. Eu estava tentando ficar 

calma, começamos a encher os balões, e minha filha começou a ficar nervosa, começou a 

dar ordem de comando. Quando fomos para a igreja, minhas pernas tremiam, e senti falta 

de ar. Respirei fundo e fui melhorando. Na festa fiquei tranquila. No outro dia, acordei e 

comecei a pensar em um monte de coisas: na festa, na atitude da filha. Disse que precisava 

conversar com meu marido. Ele foi para o quarto e comecei a falar, falar; achando as filhas 

estranhas; só computador, cobranças do marido, que não era a pessoa ideal. Eu queria sair 

daquela casa, eu estava infeliz naquela casa. Chorei bastante, nunca chorei tanto na vida. 

Tentei ligar para a psicóloga, não conseguia controlar sozinha”.  

“Coloquei tudo no papel. Era raiva das filhas e do marido. Conversei com a filha, e 

ela disse que não estava percebendo que estava sendo ríspida. Fui inicialmente rancorosa e 

depois fui me libertando e fiquei bem”.  

“Eu achei estranho. A psicóloga pediu para observar se eu estava de TPM e 

realmente estava de TPM. Estou menstruando de 15 em 15 dias. Também estou sentindo 

calores noturnos”. 

“Fui ao psiquiatra que aumentou a dose da medicação. Ele quer que eu tome 100 

mg de Sertralina. Estou tendo dupla visão. Ele disse que é tudo do medicamento. Eu falei 
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que queria tirar o Alprazolan. Parei; só vou tomar se tiver crise. Prescreveu Hemitartarato 

de Zolpidem 10 mg. Estou há 5 dias com esse. Quando retirou Alprazolan, melhorou 

agitação”. 

“Estou tranquila com a vida. Estou tranquila também com o marido. Conversei com 

a minha filha. Tudo indica que ela não gosta de montar as festas comigo. Decidi que, se for 

montar, vou montar aos poucos, bem tranquila, com meu marido. Estou rindo mais, 

entendendo mais.  

“Não tenho mais compulsões. Estou mais light para o serviço; não estou vivendo 

para o serviço”. 

A psicóloga passou a terapia para 15 em 15 dias. “Ela disse que estou bem; nem no 

final do ano, fiquei triste. Segundo Diana, a psicóloga sugere que pare o tratamento com o 

psiquiatra e que fique só com o tratamento antroposófico. 

 “O meu irmão veio de fora no fim do ano. Falei com ele sobre a mãe, que fui má. 

Meu irmão falou que fui muito boa, que sou a irmã que ele mais gosta,que ajudei muito 

meu pai e minha mãe”. 

“A minha casa de Natal está toda enfeitada. Todos os dias meu marido vai lá e 

acende as luzes”.  

“Acho que vou ao cardiologista para ver a pressão”. 

Sintomas Maiores de Depressão: 

Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos: Não 

Humor Deprimido (sente-se triste ou vazio): Não 

Perda ou ganho significativo de peso ou diminuição ou aumento do apetite: Não 

Insônia ou hipersonia :Não    

Agitação ou retardo psicomotor: Não 

Fadiga ou perda de energia: Não 

Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada:Não 

Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se: Não     

Pensamento recorrentes de morte, ideação suicida recorrente: Não 

EF: peso: 70 kg, PA: 120-90 mmhg, corada, RCR 2T BNF.  

Hipótese Diagnóstico: 

Biomedicina:Transtorno de ansiedade generalizada. 

Medicina Antroposófica: 

Quadro 12: Diagnóstico da Medicina Antroposófica, quarta consulta. 
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 Organização Física OrganizaçãoVital OrganizaçãoAnímica Organização doEu 

SistemaNeurosenssorial Pensamento mais 

estruturado tendo 

recaídas de 

pensamentos 

negativos em 

período de crise. 

 

Não relatou 

dificuldade de 

concentração. 

Ansiedade, 

Crises de ansiedade. 

Coerente, 

Reflexiva 

Dispersão (só nos 

períodos de crise 

de ansiedade), 

Dissociação (só nos 

períodos de crise 

de ansiedade). 

SistemaRítmico Sem queixas. Feliz com a vida. Ansiedade, 

TPM, 

Fogachos. 

Apesar de muitas 

dúvidas em relação 

à vida, está mais 

consciente de seu 

processo de 

adoecimento. 

Dependência do 

outro. 

SistemaMetabólico 

Locomotor 

Irregularidade do 

ciclo menstrual. 
Insônia Motivada para 

autoconhecimento, 

Ânimo para 

mudanças. 

Determinação e 

realização de 

mudanças, 

Insegurança, 

Busca da 

autoaceitação. 

Conduta: Sugeri parar com o atendimento pelo psiquiatra.Modifiquei a medicação.                    

- Aurum met. D10, Hyoscyamus D3, antimonium crudum D12 ã ã     

- HEPAR Magnesium D6, Ferrum Sidereum D15 ã ã 

-Aconitum D4, lachesis D10, Sépia D6, Plumera Lancifolia D2, Mellissa D3, 

Chamomilla D3 ãã 

- CUPRUM ACETICUM DH 4, ZINCUM VALERIANICUM D 10 ã ã  

- Hyoscyamus D1, Valeriana D2, Avena Sativa D2, passiflora D2 ãã 

-Bryophylum D2 argentum cultum 

6INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O objeto da pesquisa que se resume ao sujeito Diana é apresentado em quatro 

variáveis: um desenho que foi produzido pelo sujeito da pesquisa no primeiro encontro; 

uma primeira consulta médica (interpretação da Anamnese e medicação antroposófica); 
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uma narrativa biográfica da vivência do sujeito no grupo; uma avaliação da narrativa do 

sujeito nas consultas médicas. Encontram-se nos anexos os recortes para as interpretações, 

oCorpus de Análise (categorias de compreensão/significados) (Anexo9.3)e as Categorias 

para análise e interpretação dos resultados (anexo 9.4). Os passos para a interpretação 

foram detalhados no item Metodologia. 

 

DESENHO PRODUZIDO NO PRIMEIRO ENCONTRO 

 

O desenho (Anexo 9.1.1), através de traços, formas e cores, expressou a narrativa 

do sujeito sobre a percepção da própria história de vida. Recorda o passado, medita o 

presente e contempla o futuro. Este desenho inicial posiciona claramente o momento em 

que se encontrava o sujeito antes da intervenção terapêutica.  

O desenho do passado mostra a forte influência da figura paterna e materna na vida 

do sujeito. A criança, feliz, veste um vestido verde-viridian – que representa uma cor de 

cura, de criatividade espiritual, uma possibilidade de cura para doenças emocionais. A 

criança pisa descalça um solo vermelho-carmim. Essa cor lembra o sangue, uma cor de 

vida, de encarnação. Transmite um ambiente de proteção e de confiança. A memória do 

sujeito vai para um momento da vida que simboliza seus primeiros anos –  o primeiro 

setênio. Nele, o sentimento de um mundo bom fornece elementos de confiança e 

esperança. O passado, naquele momento, representava toda a biografia de Diana. Ela só 

trouxe o pai e a mãe em um período da infância. Isso nos leva a um questionamento: qual a 

influência do pai e da mãe na vida do sujeito?  

Na representação do tempo presente, um coração vermelho envolve mãe e filhas. A 

imagem dá a impressão de insegurança. O esposo não faz parte desse tempo presente, 

indicando que as filhas são a razão da sua vida. 

Diana está insegura em relação ao seu futuro e vislumbra momentos muito difíceis. 

Palavras: dúvidas, alegria, tristeza e incerteza. Símbolos de interrogação e faces 

aterrorizadas, escritas em azul, vermelho e preto. O verde-viridian aparece novamente nas 

palavras alegria e tristeza.  

Parece que o mundo interior recebeu estímulos negativos do mundo exterior e 

construiu, com esses estímulos, um mundo próprio, permeado de conceitos e padrões 

comportamentais. Diana está paralisada, com medo do futuro. Neste desenho angustiante 

do futuro, a cor viridian, no círculo, com a interrogação e a contradição das palavras 

Alegria e Tristeza podem representar que forças de cura estão presentes. É uma luz de 
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esperança para acessar a consciência humana, presente no germe da vida. Estamos diante 

de outroquestionamento:  No processo terapêutico, essas forças de cura podem ser 

acessadas? São forças de enfrentamento das dificuldades da vida? 

 

PRIMEIRA CONSULTA MÉDICA 

 

Por meio dos relatos da paciente nesta primeira consulta, pôde-se perceber que a 

ligação do sujeito da pesquisa à biomedicina refletiu a tendência medicalizante e o 

reconhecimento do poder médico como única possibilidade de cura do seu sofrimento. Um 

itinerário terapêutico de buscas de soluções através do cardiologista, dermatologista, 

psiquiatra e psicólogo. Um corpo dividido em especialidades e centrado em doenças. Sem 

melhora dos sintomas, o sujeito atribuiu o modelo explicativo de seu adoecimento à 

internalização de normas disciplinares, à autocobrança, ao modelo paterno. Legitima, sem 

questionar, o poder da medicina sobre seu corpo, considerando-se portadora de uma 

patologia.  

Uma outra forma de olhar para medicalização é o controle social pelo diagnóstico e 

conduta terapêutica, bloqueando a resistência das pessoas. Apesar do sujeito questionar os 

efeitos colaterais das medicações, sua resistência está bloqueada pelas idas frequentes ao 

psiquiatra e pela experimentação de novos psicofármacos. Essa etiquetagem faz parte da 

cultura popular que aceita passivamente que sintomas mentais devem ser tratados com 

medicamentos. Outro aspecto observado foi a culpabilização do sujeito através do padrão 

de comportamento social, o medo de errar. 

O esquema do diagnóstico antroposófico foi construído para facilitar a 

compreensão do que se refere a cada sistema e a sua relação com as organizações. O 

esquema mostra uma interseção do diagnóstico da trimembração (SNS, SR, SMM)
19

 com 

as Organizações (OF, OV, OA, OE)
20

, ou seja, as organizações dos reinos da natureza 

perpassam a corporalidade humana dividida em sistemas. 

Para a MA a doença se desenvolve quando as forças de um dos sistemas polares 

(SNS, SMM) invadem todo o organismo. Entre os sistemas polares está o SR, cuja função 

é manter o equilíbrio entre as polaridades. Na predominância de um sistema sobre os 

                                                           
19

  SNS: Sistema Neurossensorial, SR: Sistema Rítmico, SMM: Sistema Metabólico-Motor). 
20

 Quanto à organização quádrupla utilizamos os termos „organizações‟ ao invés de „corpos‟. OF: 

Organização Física, OV: Organização Vital, OA: Organização Anímica, OE: Organização do Eu. 
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outros, o SR também é invadido por uma das forças polares, perdendo sua capacidade de 

harmonização.  

Uma observação importante para o diagnóstico é a relação desses sistemas com 

aspectos anímico e espiritual, presentes na perspectiva da Medicina Antroposófica. O 

aspecto anímico se refere ao pensar (SNS), ao sentir (SR) e ao querer (SMM) e o espiritual 

ao grau de consciência: consciente (SNS), semiconsciente (SR) e inconsciente (SMM). 

Para esta relação, o ser humano é consciente no seu pensar, tem capacidade de ter um 

pensar claro e elaborado sobre vários aspectos, sejam elesemocionais ou estruturados em 

profunda cognição científica. Quanto aos sentimentos, não podemos falar o mesmo, pois 

estes não são tão claros como o pensamento é capaz de ser. As vias de acesso aos 

sentimentos exigem outras formas de entendimento, representando um campo vasto na 

Psicologia. O sentimento é semiconsciente, um estado de sonho. O querer pertence ao polo 

volitivo, ao SMM. Neste, o grau de consciência é bem menor. Podemos dizer que somos 

inconscientes no nosso querer. Ter clareza do que realmente queremos exige muito esforço 

e sempre teremos dúvidas sobre a melhor decisão. De acordo com a visão da Medicina 

Antroposófica, esse é o polo do movimento metabólico, das trocas de substâncias, da 

regeneração e da procriação. Todos esses processos ocorrem sem que tenhamos 

consciência, salvo quando existe algum transtorno como cólicas, gases etc. É o polo 

quente, polo da vida, uma força contrária ao SNS –  um polo frio com pouca regeneração, 

o polo da morte. 

Este conceito é importante para compreendermos o diagnóstico da paciente, pois os 

sintomas, sinais e patologias expressam a predominância de um polo sobre o outro e 

direcionam o raciocínio clínico e a conduta terapêutica. Observando-se o esquema da 

primeira consulta, no SR registramos, na Organização Física: apatia, hipertensão arterial, 

asma, pneumonia e urticária; na Organização Vital: desgosto pela vida; na Organização 

Anímica: desânimo, desalento, ansiedade, pânico; Na Organização do Eu: pouco 

entusiasmo, dúvidas em relação à vida e dependência do outro. Observa-se que o SR não 

consegue manter o equilíbrio entre os dois polos. 

Na avaliação do SNS temos os registros que seguem. Organização Física: 

pensamento repetitivo, autocobrança, cefaleia, astigmatismo, sinusite, prurido intenso; 

Organização Vital: memória alterada (dificuldade de concentração); Organização Anímica:  

envolvimento ansioso e compulsivo. Organização do Eu: incoerência, irreflexão, dispersão, 

dissociação. Esses dados nos mostram que o SNS não está exercendo o seu papel de 

consciência, pelo contrário, vive um estado de dificuldade de controle emocional e 
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compreensão do seu processo de adoecimento, o que, nos resultados mostrados nesta 

pesquisa, levou o sujeito a entregar sua vida ao controle médico. O raciocínio diagnóstico 

sugere que o SMM está invadindo os outros sistemas. O mundo metabólico, inconsciente, 

quente e inflamatório deslocou-se, para os outros sistemas.  

Vejamos os dados referentes às organizações neste sistema. Organização Física: 

cólica menstrual, fraqueza muscular; Organização Vital: cansaço, fadiga, perda de energia, 

indisposição, sensação de mal-estar, insônia; Organização Anímica: desmotivação, 

automatismo, inércia; Organização do Eu: incapacidade de realização, insegurança, 

sedentarismo, dificuldade de autoaceitação. O esquema mostra um polo volitivo 

enfraquecido e invadindo os outros sistemas. O mundo inconsciente invade o mundo 

consciente, causando dificuldade de entendimento do caminho de vida.   

Não é objetivo desta pesquisa discorrer sobre a ação de cada medicamento, mas 

vale citar a utilização dos metais. Para o SR, o ouro, metal relacionado ao coração, foi 

indicado para estimular o sentimento de confiança, entusiasmo e esperança, e o Mercúrio, 

metal do pulmão, para atuar na esfera das relações, do respirar harmônico com mundo.  

Para atuação no SMM, o Ferro foi utilizado para ajudar na encarnação das organizações no 

metabolismo, estimulando o enfrentamento da vida.  A formulação com o cobre, metal do 

calor, do acolhimento, da tranquilidade, foi indicada para controlar aspectos emocionais 

que estavam obnubilando a consciência. 

 

NARRATIVA BIOGRÁFICA DA VIVÊNCIA DO SUJEITO NO GRUPO 

 

PRIMEIRO SETÊNIO (0 a 7 anos): 

Ao iniciar o estudo da biografia é importante um olhar para a genealogia. O ser que 

encarnou, conforme a antroposofia, foi uma individualidade que encontrou uma 

hereditariedade e um ambiente. A genealogia está fortemente vinculada a questões 

históricas e sociais que estabelecem os diversos sistemas de submissão e de dominação. 

Neste sentido, a biografia foi entendida em um momento histórico que impôs 

comportamentos sociais de obrigações e direitos relacionados ao poder da classe opressora 

sobre a oprimida e a hegemonia dos homens sobre as mulheres. No senso comum, as 

mulheres deviam cuidar da casa e dos filhos, enquanto era permitido ao homem o direito 

de viver uma vida paralela à familiar. Uma família pobre, negra onde nasceu uma mulher. 

A narrativa inicia com o parto e já com a interferência do médico sobre o corpo da 

mãe. Ele lava as mãos e diz que o pai deve decidir; vai retirar a criança a fórceps e não 
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garante a sua vida. O ambiente foi todo artificial, tecnológico, e o profissional da saúde 

agiu como um burocrata, dando a cada um o seu destino. Tal atitude marcou para sempre a 

vida do sujeito da pesquisa. O sentimento de não querer ter nascido pode ser visto como 

uma fantasia, fruto de repetições da cena que marcou os pais, ora utilizada como disputa 

com a mãe, ora como difícil decisão do pai. A pintura (Anexo 9.1.2), com predominância 

do vermelho-carmim, demonstra uma dificuldade de encarnação, ou melhor, um 

sentimento de que não deveria ter nascido. Reforça que existiu nesta cena um fator 

importante; provavelmente um sentimento de rejeição, que está ligado à mãe. Pode-se 

pensar que a criança tinha um sentimento de não ser importante para a mãe. A maneira que 

tinha para manifestar a falta materna era criar doenças, discordar, irritar e criticar o que a 

mãe fazia.   

Neste setênio, o Eu e a alma despertam-se no corpo pelas impressões sensoriais. 

Rejeição é frio, falta de amor. Muitas vezes escutamos o sujeito repetir que precisava do 

amor materno. Uma criança no primeiro setênio precisa sentir que é importante e amada 

pelos adultos. A rejeição tem repercussão na vida futura, podendo ser a causa de 

insegurança, tristeza e do nervosismo. No desenho do passado, relatamos o que foi a 

primeira recordação de Diana: andando na avenida de mãos dadas com o pai e a mãe. Esta 

recordação reforça a importância da relação com os pais para a vida do sujeito da pesquisa. 

No primeiro setênio, a imitação dos adultos é a base para a força moral. Vemos na 

narrativa elementos positivos e negativos. O ambiente é tenso e, ao mesmo tempo, alegre. 

Aprende a gostar de festas, não gosta de serviço de casa, desobedece a mãe e obedece ao 

pai, fica angustiada com as agressões do pai para com a mãe, desenvolve o respeito. 

Fatores estressores podem desenvolver no indivíduo maneiras sensatas de lidar com 

processos conflitantes que podem propiciar o desenvolvimento de novas faculdades. Nesta 

pesquisa, cujo enfoque é salutogênico, é importante localizar fatores que proporcionaram o 

desenvolvimento de resiliência. Provavelmente o ambiente de tensão repetitivo fez com 

que Diana desenvolvesse a capacidade de ser intermediária entre os conflitos. Diana, muito 

nova, liga-se ao pai –  sua referência de cuidado e carinho. 

A imagem que ela traz para o grupo é de família, proteção, medo e amor pelo pai, 

desejo de proteger a mãe das investidas do pai. Mesmo assim, o mundo era bom.  

 

SEGUNDO SETÊNIO (7 a 14 anos) 
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O segundo setênio é a base para avida social futura. A dinâmica agora é a família e 

a escola, um novo respirar com o mundo. Nesta fase o sujeito passa por várias crises.  

Diana tem atitudes que demonstram seu temperamento. Sonha com o futuro, quer 

ser arquiteta, é parceira do pai, quer ser reconhecida. Forças de resiliências são observadas 

neste setênio. A narrativa de ser sempre elogiada pela família, a dedicação aos estudos, o 

diálogo com o pai, a cumplicidade com a mãe para as compras da casa, evidenciam a 

formação de um caráter solidário que busca alternativas para a difícil vida familiar. 

Encontra pessoas importantes, personalidades amadas e referências para sua vida 

futura. Entre elas, professoras, tios e o pai –  a autoridade mais amada, admirada e 

venerada. A pintura (Anexo 9.1.3)do enorme trem azul com a paisagem das montanhas 

mineiras representa o pai. 

Desenvolve o prazer pelos estudos e pelos desenhos. Foi um período de vida 

colorido. Observamos nas pinturas cores variadas, cenas e paisagens. Um mundo belo. 

A vida religiosa foi outro fator importante nesta fase. Um espaço de cultivo de fé e 

da confiança.  

 As normas na família eram rígidas, com muitos limites, e as crises de asma eram 

mais intensas. A asma é uma doença que, apesar do componente hereditário, é agravada 

por sobrecargas emocionais. Através da narrativa, ela demonstra um padrão de 

comportamento com excessiva preocupação com o mundo familiar e escolar. Parece 

sufocada pelas regras, normas que impuseram exigências de sua existência. 

 Observa-se a ação da medicalização não pela prescrição médica, provavelmente o 

acesso a este profissional era difícil e caro. Fica evidente a ligação à especialidade 

farmacêutica. Júpiter conhece alguns medicamentos e, quando necessário, recorre a 

farmácias.    

A narrativa mostra que algo novo começa a acontecer na alma de Diana. As 

impressões sensoriais relacionadas ao confronto com o mundo familiar e escolar. As 

vivências interiores não se apresentam como mero processos cerebrais; junta-se a elas o 

sentimento. Sensações de prazer e desprazer. Prazer pelos estudos, por ser diligente, por 

ser apreciada pelos avós e reconhecida pelo pai, por sentir-se melhor que os irmãos. 

Desprazer pelo preconceito racial e pela rejeição dos colegas – uma dominação de poder 

sobre o corpo negro, considerado como feio e repulsivo. A cena da Festa Junina, por volta 

dos nove anos de idade, e a vergonha dos colegas, com doze anos, são exemplos do 

sentimento de inferioridade. Desiludida, tentou suicídio. 
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 Aos sentimentos permeados de prazer e desprazer, influenciados pelo mundo de 

fora, junta-se a vontade, mediante a qual ela reage ao mundo exterior, imprimindo a esse 

mundo exterior seu ser interior. Seus atos volitivos são frutos da sua vida interior, de 

sentimentos. Recebeu estímulos do mundo exterior e agora construiu um mundo próprio. É 

dominada pelas regras sociais de boa aluna, boa filha e coloca-se entre o pai e a mãe. A 

figura da irmã também aparece em forma de conflito. Do lado inferior direito da pintura 

(Anexo 9.1.3)Diana colocou a lâmina de barbear com sangue, representando a cena do 

corte da perna junto de um quadrado azul, na explicação do sujeito, como o castigo da 

mãe. Mãe e irmã estão juntas. Parece que a irmã também é uma concorrente do amor 

paterno.  Disputa inconsciente, fruto do sentimento de rejeição. Diana quer afastar a mãe 

do pai e termina o setênio com a frase: “A falta de amor materno no momento que eu mais 

precisava; algo que gerou crises, mágoas, dores e sofrimentos”. 

 

TERECEIRO SETÊNIO (14 a21 anos) 

 

Diana inicia outra fase em sua vida. A relação neste setênio é com o mundo fora de 

casa. Amigos, mundo do trabalho e confronto com a família. Desperta-se para a vaidade, 

compara seu corpo com o corpo da irmã e o das colegas. Sentimento de inveja por ser 

magra e com poucos seios. O corpo tão disputado por forças culturais torna-se alicerce do 

anímico, do mundo dos sentimentos. É preciso amadurecer nesta terra cheia de desafios, 

dores, sofrimentos e contradições sociais.  

Cena marcante neste setênio é o seu aniversário de quinze anos. A pintura(Anexo 

9.1.4)mostra uma casa com Diana e Júpiter dançando a valsa. Do lado oposto os 

convidados. Meninas e meninos separados representam o padrão de comportamento 

imposto; proibido namorar. 

 Busca a liberdade através do trabalho no supermercado e das aulas particulares. 

Era a libertação do trabalho doméstico. O dinheiro para satisfazer os próprios desejos era 

gasto com as despesas da família. Diana agora se impõe contra a mãe, e a disputa entre as 

duas se agrava. Ela é como o pai: nutre a família. Os questionamentos com a mãe mostram 

que seu pensamento exige coerência dos atos dos adultos. Latona também demonstra seu 

descontentamento, privando Diana de alimentos. 

 Continua mantendo o padrão anterior de parceria com pai. A sobrecarga de 

trabalho, estudos e vida familiar não a libertou da asma. Vemos neste setênio um indício da 
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utilização de prática da tradição cultural. Diana lembra com carinho da mãe fazendo 

simpatia na Sexta Feira Santa, com remédios de raizeiro. 

Grandes questões tomam a vida de pensamentos do sujeito; o que significa verdade 

e direitos. Qual é o poder de Diana sobre seu corpo, sua vida? Ela rompe com essa norma 

de comportamento quando descobre, aos dezenove anos, que o pai tem uma amante. Busca 

o sexo oposto; encontra o primeiro namorado.  

Quer ser livre: sonha em sair de casa e fazer arquitetura.  A raiz onírica de Diana é 

desmantelada pelo trauma da recuperação em matemática. A pintura (anexo 9.1.4) mostra 

réguas e esquadros voando. O diploma, o chapéu de formatura são sonhos que ficaram para 

trás. Diana sofreu um impacto anímico que a fez desistir do sonho e a direciona para o 

mundo do trabalho. Para o senso comum, o corpo dos excluídos socialmente deve, 

precocemente, ser utilizado como força de trabalho. Sucumbem-se seus sonhos, e a vida a 

legitima como inferior às classes sociais abastadas. Corpo é trabalho, é dinheiro para nutrir 

a família. A sua própria humanidade tornou-se sua primeira inimiga. Da aluna exemplar 

um golpe reforçou sua condição de inferioridade. Não adianta tentar, não vai passar no 

vestibular, não é capaz de passar em concursos. Começa a surgir um elemento novo, 

paralisante: o medo. Medo de não se sair tão bem, medo de não ser reconhecida, medo de 

viajar, medo da morte. Revolta-se, mas sofre com resignação. Submete-se à ideologia de 

exploração, entregando, passivamente, seu corpo como um cordeiro ao abate. 

 

QUARTO SETÊNIO (21 a 28 anos) 

 

O período de 21 a 28 anos foi um período de grandes mudanças na vida do sujeito. 

A pintura(Anexo 9.1.5) inicia com uma grande borboleta azul saindo do casulo e voando. 

Esta borboleta azul representa o nascimento e a libertação do Eu, dando esta representação 

a impressão de um ser que inicia um caminho de individuação. A pintura como um todo 

mostra aspectos positivos. Novas impressões, aventuras, tanto interiores como exteriores. 

Com 24 anos, começam novos desafios: define sua missão de professora, larga o 

supermercado e encontra o futuro marido.  

O pulmão, considerado na Antroposofia o órgão terra, manifesta-se com um 

processo inflamatório que leva o sujeito a uma prolongada hospitalização. A grave doença 

colocou Diana diante da morte e do encontro amoroso com a mãe. Latona aproxima-se da 

filha com cuidados diários no banhar e no vestir. Estamos diante de uma situação onde um 

estado considerado patológico pode, na verdade, ser uma força individual de cura. Não 
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representa pathos um padecer em sofrimento passivo. Podemos pensar que existem no ser 

humano forças sanativas, por meio das quais o indivíduo consegue o reequilíbrio através 

do conhecimento. Neste sentido, a doença passa a ter uma conotação positiva. Através do 

adoecimento, Diana encontra a própria identidade no mundo; “Até o momento da doença, 

não sabia o motivo da minha existência”.  

Dois corações sobrepostos em intenso vermelho carmim, no centro da pintura 

(Anexo 9.1.5), representam a grande importância deste evento. Semelhante à pintura do 

nascimento, mostra a carência da figura materna na vida do sujeito. A pintura pode ser 

vista também como a expressão de uma angústia: a aceitação, a influência do meio 

ambiente, a necessidade de estar misturada com o coração materno. 

Quer livrar-se do passado e construir a sua vida com um companheiro idealizado. 

Agora é o pai que se coloca entre ela e o futuro marido. Aquele homem não servia para a 

filha. Diana foi decidida, começou a construir uma casa com o noivo e casaram-se antes da 

construção ter terminado. Lutou pela liberdade pessoal, pela independência dos elementos 

paternos e maternos, pela autonomia. 

Firme nos papéis e nas normas de boa cristã, entregou seu corpo virgem ao homem 

amado. O casamento não consumado e a possibilidade de anulação mostram a relação de 

poder escondidos no corpo social. Se o casamento fosse anulado, caberia ao médico o 

relatório comprovando a virgindade. A verdade sob forma de representação e aceitação 

legitima o poder jurídico e religioso sobre o corpo da mulher.  

 

QUINTO SETÊNIO (28 A 35 ANOS) 

 

Neste setênio o sujeito mostrou que ainda estava ligado à família de origem. Não 

mudou os costumes e os hábitos. Continuou passando o dia na casa dos pais. Não criou um 

ambiente em sua nova casa.  

Precisava mudar. Forças do pensamento não encontraram respostas para os 

sentimentos. Para ela faltava um filho. Não conseguiu equilibrar a vida familiar com a vida 

profissional, não conseguiu desvincular-se dos pais.  

A primeira gravidez foi um choque. A cena da enfermaria provavelmente a remeteu 

a antigos sentimentos. As outras mulheres com filhos e ela “vazia”.  Quem sabe a cena 

remeteu à vergonha dos colegas aos doze anos? Começou a evitar o marido; fugia de 

sofrimentos.  
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A segunda gravidez e o nascimento da filha fazem com que ela se aproxime mais 

da mãe e do pai. Latona cuidava da criança como se estivesse cuidando de Diana. Arádia 

era tudo para Diana.  

 O fundo da pintura (Anexo 9.1.6)em amarelo mostra uma força espiritual 

vinculando o mundo anímico (astral) ao vital. Tem uma relação com o passado, com o que 

se formou e tinha terminado. Uma expressão da vida cósmica que repousa na atmosfera da 

terra. Um portal para a encarnação e a escarnação. A filha no útero e os espermatozoides 

em azul da Prússia representam uma força de encarnação do ambiente astral para o vital 

(amarelo) e deste para o físico (azul). Interessante é a representação da morte do pai na 

mesma cor. Desencarnar do físico para o vital (azul) e deste em direção ao astral (amarelo). 

Existe uma harmonia nesta parte da pintura. Uma tranquilidade. Diana sente que a missão 

com o pai está cumprida. 

Na região inferior esquerda, a imagem do coração reaparece. Agora com três 

corações, Diana, a mãe e a filha. Após a morte de Júpiter, o mundo de Diana se resume às 

três. A narrativa deu a sensação de que Diana ficou viúva com Latona. Mantém o convívio 

na casa paterna e existe uma relação recíproca de cuidados com exclusão de Orion.  A 

imagem dos corações unidos transmite a sensação de tensão. O tum, tum parece uma 

bomba prestes a explodir. Não houve um novo respirar com o mundo, e o pulmão deu novo 

sinal. A asma retornou. 

 

SEXTO SETÊNIO (35 a 42 anos) 

 

O trabalho e a responsabilidade familiar trouxeram um vazio que causou 

acomodação e apatia. Diana não esperava mais nada.  

 Orion e Acádia pediam mais um filho. A família precisava crescer. Nasceu 

Artemis, e Diana seguiu a mesma rotina: vivendo com a ajuda da mãe para o cuidado das 

filhas.  

Foi um período de muitos questionamentos para Diana. A necessidade de mudanças 

surgiu como sentimentos de insatisfação, de solidão. Diana não tinha consciência de que 

precisava dar novos passos na vida e entrou em desespero. Latona escutou e aconselhou.  

Uma nuvem negra ofuscou os sentimentos de Diana quando, depois de um 

desabafo, a mãe adoeceu e morreu. Diana não aceitou as suas limitações e se culpou pela 

morte de Latona. Era uma pessoa má, estava condenada ao sofrimento. Fracassada e sem 

coragem para encarar a vida e a aprendizagem com a dor, tornou-se amarga, deprimida, 
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condenada a carregar a culpa que a atormentava diariamente. Utiliza a expressão, “acabou 

com o meu espírito”, expressão que sugerimos traduzir como “acabou com a minha 

consciência”. Sem forças para guiar a própria vida, seguiu acorrentada às forças do 

passado. Podemos interpretar aí uma anomalia: é uma enfermidade a imagem que Diana 

tem do seu valor, do seu destino. Incapaz de refletir, de buscar forças para instituir novas 

normas para encarar o seu sofrimento, ela se tornou uma doente. 

Na pintura (Anexo 9.1.7) deste setênio, repete-se a imagem do óvulo com os 

espermatozoides e a da morte, com mais dramaticidade e lágrimas, na metade esquerda do 

desenho. Na metade direita, uma nova imagem, agora da família. O marido aparece pela 

primeira vez, apagado na cor amarelo-limão. A mulher com as duas filhas parece feliz. A 

linha azul sai da representação da morte materna e vai até a família, simbolizando que algo 

desta morte vive na vida diária do sujeito. As crianças brincando mostram que um caminho 

do destino a coloca na trilha do magistério. 

 

SÉTIMO SETÊNIO (42 a 49 anos) 

 

Da família velha, Diana só carregou a culpa pela morte da mãe. Teve que assumir 

sua nova família. A vida ficou difícil, e uma crise existencial se instalou, com períodos de 

descontrole emocional. Pensamentos soltos. O passado vampirizava o presente. 

Apesar da grande crise existencial, Diana sempre foi guerreira e buscou uma nova 

independência. Ter passado no concurso público representou algumas vitórias: a libertação 

do trabalho doméstico, a participação de um trabalho em equipe e a oportunidade de 

demonstrar sua criatividade. O espaço do trabalho tornou-se um lugar de libertação. Diana 

foi reconhecida pelas colegas e começou a valorizar-se.     

O grande conflito de Diana, neste setênio, foi o seu casamento.  A pintura(Anexo 

9.1.8)representa esta ferida. A festa de quinze anos da filha com símbolos de pensamentos, 

uma mulher em vermelho-carmim ajoelhada, desesperada e gritando. Uma mão 

representando a alergia. Ela decidiu separar de Orion e foi humilhada: “quem vai querer 

uma mulher com duas filhas para criar”. Orion tocou na ferida da rejeição.  

Crises de ansiedade frequentes e diagnóstico de hipertensão arterial. O cardiologista 

deu o diagnóstico: o problema era emocional, quecura-se com ansiolítico e antidepressivo. 

A alergia da pele se intensificou. A solução foi acrescentar mais um médico, o 

dermatologista. Não resolveu, Diana continuou tendo crises de ansiedade, que agravavam a 

dermatite. Procurou ajuda com outro profissional da saúde, uma psicóloga.  As crises 
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representavam sinais, uma forma do organismo manifestar as suas normas. Uma 

solicitação da consciência para integrar o caminho de vida na sua existência. Diana não 

desistiu do itinerário terapêutico, e os médicos se esforçaram em vão para devolvê-la ao 

estado de satisfação vital.  

 

OITAVO SETÊNIO (49 a 52 anos) 

 

Motivada ao trabalho, sentia-se flexível e estimulada. Essa expressão do sujeito 

mostra que o encontro com os colegas de trabalho foi um elemento de resgate da 

autoconfiança, uma oportunidade de entrar em contato com feridas passadas da relação 

com colegas de escola. Diana estava novamente sendo reconhecida. Foi o período em que 

começou a preparar a festa de cinquenta anos.  

Não tinha como correr, as imagens do passado ainda a paralisavam. Não conseguiu 

atravessar o limiar do medo. Com frequência refugiava-se na cama em crises de ansiedade. 

A pressão arterial subia, e a ansiedade se transformou em pânico, quando Orion 

sofreu um acidente. O cardiologista e o dermatologista não foram suficientes, foi preciso 

iniciar com outra especialidade, o psiquiatra. Diana não conseguiu gerir a sua vida, e a 

intervenção dos especialistas a tornou mais dependente.  

As compulsões representavam que a esfera do sistema rítmico estava afetada. O ato 

volitivo não atingia a consciência e ela tinha que retornar várias vezes para conferir se a 

tarefa foi executada. Perdeu a confiança em si mesma. Perdeu o fio que conduzia a própria 

vida.  

Totalmente dependente, vive de conselhos de colegas, marido, psicoterapeuta e 

médicos
21

. Autocondenada, não conseguia escutar a voz interior e se apegava aos 

conselhos dos outros para tudo o que ia fazer. Dependente e vivenciando uma relação de 

pouco afeto com o marido, precisava matar a imagem do pai e construir uma nova relação.   

O GRUPO TERAPÊUTICO 

 

A interpretação dos resultados desta pesquisa precisa considerar a intervenção do 

grupo terapêutico. O exercício de trabalhar individualmente, a expressão através da 

pintura, a exposição e a escuta da biografia do outro foram todos fatores importantes para a 

                                                           
21

A isso Illich chama de Iatrogênese Social :é uma penosa desarmonia entre o indivíduo situado dentro do seu 

grupo e meio social e físico que tende a se organizar sem ele e contra ele. Isso resulta em perda de autonomia 

na ação e no controle do meio (Illich, 1975, p.43). 
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tomada de consciência do sujeito da pesquisa. Atitudes amorosas e compreensivas fizeram 

com que narrassem acontecimentos nunca revelados por alguns, mesmo em longos 

processos de psicoterapia. O que é humano espelha na alma do outro. Isis, com seu 

processo terapêutico de culpa por ter abandonado o marido, foi uma pessoa chave para 

ajudar Diana ultrapassar o portal de encontro com o masculino. 

A última pintura de Diana (Anexo 9.1.9)mostra uma mulher radiante, braços 

abertos, confiante no futuro. Uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Fica claro, 

nas metas que traça, que vai tentar olhar para a vida conjugal, buscar novos 

conhecimentos, desafiar os medos e libertar as filhas. 

Será que podemos falar em cura? Ou será que o ser humano encarnado é suscetível 

a experiências de adoecimento físico e mental, fazendo essas, parte da experiência de 

vida?
22

 

 

AVALIAÇÃO DA NARRATIVA DO SUJEITO NAS CONSULTAS MÉDICAS 

 

Um dos elementos observados na consulta médica foi do diagnóstico do Transtorno 

Depressivo maior segundo o DSM-V
23

. Das quatro consultas realizadas, ele foi aplicado 

nas duas primeiras, com intervalo de dois meses – período em que ainda estava em 

processo terapêutico. Observamos que sete dos sintomas estavam presentes na primeira e 

na segunda consulta, confirmando, segundo esses critérios, um diagnóstico de Transtorno 

Depressivo Maior. Nas últimas duas consultas, que ocorreram depois do processo 

terapêutico, os critérios de depressão maior só foram aplicados na última consulta. Nesta, o 

sujeito não relatou nenhum critério sugestivo de transtorno depressivo. Se a pesquisa 

partisse unicamente da avaliação deste critério, poderíamos aferir um resultado positivo da 

intervenção. Este dado reforça os resultados do grupo acompanhado no projeto de extensão 

em 2016.  

                                                           
22

 Canguillhem (2012, pp. 80-81) chama de Normatividade Biológica as normas que são próprias do 

organismo. “Não emprestamos às normas vitais um conteúdo humano, mas gostaríamos de saber como é que 

a normatividade essencial à consciência humana, se explica se, de certo modo, já não tivesse, em germe, na 

vida. Gostaríamos de saber como é que uma necessidade humana de terapêutica teria dado origem a uma 

medicina cada vez mais clarividente em relação às condições da doença, se a luta da vida contra inúmeros 

perigos que a ameaçam não fosse uma necessidade vital permanente e essencial”. 
23

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) o critério de diagnóstico é 

se cinco (ou mais) dos sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de duas semanas e 

representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos sintomas é (1) humor 

deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.   
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Nos resultados das consultas, a narrativa do sujeito foi utilizada para ser fiel aos 

sentimentos e mostrar imparcialidade nos julgamentos. Na segunda consulta, Diana disse 

que parecia que estava deprimida, pois estava mais calada e fazendo o que gostava de 

fazer. Fez vários questionamentos, retornou o sentimento de culpa da morte da mãe, mas 

demonstrou sentir-se mais calma e com menos compulsões no trabalho. Tinha consulta 

agendada com o psiquiatra que aumentou a dose da Sertralina e acrescentou outra 

medicação ansiolítica, o Rivotril sublingual, para ser usada em caso de crise. A psicóloga 

teve outra visão. Achou que estava melhorando. Nós diríamos que, para a Biomedicina, a 

visão foi de que a medicação seria a alternativa mais importante para ajudar o sujeito a sair 

dos questionamentos atuais. Poderíamos dizer que a escuta do psiquiatra não levou em 

consideração o momento em que Diana se encontrava. Sua avaliação técnica lançou mão 

da arma medicalizante, cujos ansiolíticos representam uma das medicações que mais tiram 

a autonomia dos sujeitos e os transformam, de fato, em pacientes. 

Na avaliação da MA, seguindo o esquema da trimembração e da interseção com as 

organizações, notamos uma mudança no Sistema Neuro Sensorial. Diana demonstrou, na 

Organização vital, melhora da capacidade de concentração no trabalho; na Organização 

Anímica, diminuição da compulsão e, na Organização do Eu, mais coerência e mais 

reflexão. Mantinha os pensamentos repetitivos, o envolvimento ansioso, a dispersão e a 

dissociação.  

Apesar das outras organizações não terem apresentado melhora, estes dados 

representaram que as forças inconscientes do Sistema Metabólico e dos Membros estavam 

invadindo, com menos intensidade, o polo oposto. Um resultado considerado importante 

para a avaliação, o que fez a manutenção da medicação e a prescrição da Terapia Externa 

Trimembrada. Estávamos confiantes que o trabalho de grupo levaria Diana a outro tipo de 

reflexão sobre o seu processo de adoecimento. 

A terceira consulta ocorreu a pedido de Diana. Foi uma questão relacionada com a 

biografia, a baixa autoestima em relação à irmã. Com essa atitude, Diana demonstrou sentir 

falta do grupo biográfico e uma dependência da abordagem antroposófica ou, como 

relatou, o que causou a crise deveria ser tratado com o pesquisador.  

Ainda com crises de ansiedade e itinerário terapêutico com cardiologista e 

psiquiatra, questiona os ansiolíticos e faz uso de medicamentos naturais por autoprescrição.  

Observamos que alguns aspectos melhoraram. As melhoras anteriores foram 

mantidas e apresentou também melhora da apatia e, principalmente, do fortalecimento do 

Sistema Metabólico Motor, da parte volitiva do organismo. Os sinais positivos foram: 



101 

 

cuidado com o corpo, motivação para fazer mudanças, construção da família e retorno da 

relação afetiva com o marido. Demonstrou que estava tendo uma postura ativa e autônoma 

em sua vida.  

Um fato interessante: Diana não foi fazer a Terapia Trimembrada, oferecida 

gratuitamente no CRMA. Estava fazendo massagem com uma terapeuta do bairro. Isso 

representa autonomia, independência e autocuidado.  

A quarta e última consulta ocorreu por solicitação do pesquisador. Foi o último 

encontro com Diana, quatro meses depois do término da intervenção com o grupo 

biográfico.  

O que chamou de “crise” se dissipou com o diálogo com esposo e as filhas. Houve 

retorno das grandes feridas da vida: a rejeição, a necessidade de ser aceita pelo exemplo de 

boa filha, boa mãe e boa esposa. A casa representou o palco onde as normas de 

comportamento são executadas. Foi exteriorizada pelo sentimento de não querer mais 

aquela casa, de estar infeliz naquela casa. Isso significou que não queria mais aquele tipo 

de relação com o mundo. Os questionamentos de Diana começaram a ter forma. A 

dispersão e a dissociação, presentes nas crises, precisavam ser controladas pela 

consciência. As crises representaram um estado de inconsciência, um passo dado para trás, 

mas também, um exercício de autoconhecimento. Tudo indica que, após a crise, Diana fez 

reflexões sobre o processo de adoecimento psíquico e conseguiu sair dele. Nós diríamos 

que ela entrou no caminho da vida. O caminho representa uma estrada com obstáculos, 

com quedas, com dúvidas e inseguranças. 

Nós avaliaríamos, com a intervenção, que não houve desfarmacologização
24

. O 

sujeito ainda estava vinculado ao itinerário terapêutico anterior. Foi ao psiquiatra que 

retirou o Alprazolan e iniciou o Zolpidem
25

. Mesmo atendida e examinada pelo 

pesquisador, que constatou que a pressão arterial estava normal, no final da consulta, ela 

disse que precisava ir ao cardiologista para ver a pressão. Em nenhum momento solicitou a 

opinião do pesquisador sobre o itinerário terapêutico. Diana relatou não fazer uso correto 

da medicação prescrita pelo psiquiatra, e o pesquisador reforçou a sugestão da psicóloga: 

abandonar o psiquiatra e parar com o Zolpidem.  

Na avaliação da MA, observou-se melhora significativa do sofrimento mental. A 

ansiedade e as crises, ainda presentes, conseguiam ser controladas pelo sujeito da pesquisa. 

                                                           
24

 Refere-se ao termo farmacologização utilizado por Camargo Jr. (2013), ao diferenciar medicalização de 

farmacologização. Ainda que com superposição entre ambas, a farmacologização é um complexo 

sociotécnico que interage com o processo de medicalização. 
25

 Medicamento utilizado para induzir o sono. 
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O esquema, representado no quadro de diagnóstico antroposófico, mostra que os sistemas 

estão mais equilibrados através de pensamentos mais estruturados, do sentimento de 

confiança na vida, na vontade de mudança e de autoconhecimento.  

Os medicamentos antroposóficos, sugeridos como alternativa em substituição ao 

tratamento alopático, não demonstraram esse resultado. O sujeito da pesquisa continuou 

fazendo uso de antidepressivo e ansiolítico. Podemos questionar se a medicação 

antroposófica ajudou na tomada de consciência e diminuição dos sintomas mentais, como 

proposto na interpretação do início deste item. Estequestionamento não é possível de ser 

respondida, pois o rico processo de vivência grupal pode ter sido o principal fator de 

modificação da postura do sujeito da pesquisa, diante do seu adoecimento psíquico. 

Entrando no vasto campo da conceituação da medicalização social, podemos 

questionar a postura do médico antroposófico, o investigador nesta pesquisa. A sugestão de 

abandonar a psiquiatria e se ligar a MA pode representar uma forma de substituição de 

poder, agora nas mãos da MA. Esta estaria criando dependência de suas medicações e 

terapias, mesmo sendo elas não causadoras de iatrogenia medicamentosa. Na esperança de 

que o sujeito abandonasse a medicação alopática, o médico prescreveu mais seis 

medicamentos antroposóficos. 
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7CONCLUSÕES 

 

Considerando a polissemia de sentidos do termo Medicalização Social (MS) e o 

potencial desmedicalizante da Medicina Antroposófica (MA), ampliaremos a reflexão 

levando em consideração os diferentes modos de compreender as relações entre saúde e 

sociedade.  

No que se refere à MS ligada ao uso de medicamentos (farmacologização), a MA 

não demonstrou um potencial desmedicalizante. A pesquisa mostrou que não houve 

interrupção da medicação psicotrópica, apesar de ter ocorrido a diminuição da dosagem de 

ansiolítico e de ter ocorrido também a não aceitação do sujeito em aumentar a dose do 

antidepressivo. Nossa pesquisa demonstrou que não houve a substituição da medicação 

antroposófica pela alopática. O que ocorreu foi um aumento da medicação antroposófica, 

representando, assim, um potencial medicalizante.  

Apesar de não termos podido, nesta pesquisa, avaliar a ação da medicação 

antroposófica, foi possível fazer uma correlação entre as duas formas de medicar. A 

Biomedicina utiliza medicamentos alopáticos para tratar sintomas, e a MA utiliza 

medicamentos homeopáticos com uma proposta de reequilíbrio físico, emocional e 

espiritual. Neste sentido a medicação antroposófica não causa iatrogenia medicamentosa. 

O critério que utilizamos para avaliar o resultado da ação medicamentosa antroposófica foi 

a autoconsciência do caminho de vida da pessoa assistida.  

Poderíamos afirmar que a prática médica da MA, em geral, embora, 

fundamentadas na visão da antroposofia, está vinculada às indústrias farmacêuticas que 

dominam técnicas de produção de medicamentos, sendo estes caros e inacessíveis à 

população brasileira. Uma medicina elitista, disponível para pessoas com alto poder 

aquisitivo. Sendo assim, ela tem representado uma contribuição ao que Illich chama de 

medicalização do orçamento.   

Nossa pesquisa demonstrou alternativa de utilização de medicamentos 

antroposóficos, contrapondo esse domínio da indústria farmacêutica antroposófica. A 

produção de medicamentos tem buscado a alternativa de ser realizada em farmácia 

pública, com auxílio da ONG Associação Comunitária Yochanan e da população assistida. 

Quem pode contribui, e quem não pode não contribui. Um exercício de autogestão em 

saúde. 
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Outro importante aspecto da MA é a dominação do conhecimento médico sobre a 

saúde e a doença. O sujeito é considerado um agente passivo, que aceita como verdade o 

diagnóstico e a conduta terapêutica. Isso representa um controle social sobre o corpo 

humano, uma estratégia de bio-poder, abordada por Foucault. A pesquisa demonstrou que 

a prática da MA, em nossa experiência, saiu bastante desse modelo usual que se constitui 

uma prática de domínio de classe. O trabalho em grupo, a não interpretação e o olhar para 

o sujeito como senhor do seu destino apontam para uma abordagem libertadora. Essa 

abordagem se contrapõe ao que Illich chama de iatrogênese social, ou seja, a desarmonia 

entre o grupo e o meio social e físico.  

O sujeito teve a possibilidade de apossar-se dos conhecimentos antroposóficos, 

através das leis da biografia, e de utilizá-los para o resgate da sua história de vida. 

Demonstrou aquisição de habilidades de autoconhecimento e de autogestão.  

Poderíamos afirmar que o sujeito da pesquisa, através da abordagem terapêutica, 

adquiriu novas normas, entendendo a possibilidade de adoecer e sair do estado patológico. 

Este fato foi demonstrado no domínio dos sintomas de ansiedade através da estratégia do 

diálogo e do autocontrole.  Foi despertado também um potencial interno de cura, o que nos 

leva a concluir que o sujeito foi se tornando um ser normativo, como abordou 

Canguillhem.  

Diríamos que o sujeito da pesquisa fez um caminho de consciência e libertação. O 

desenho do futuro na capa do caderno e a última pintura falam por si só. A tomada de 

atitude na vida, a diminuição da ansiedade, o reencontro com o marido e o fim da 

compulsão, são resultados importantes. 

 As crises de ansiedade, a ligação com o itinerário terapêutico, são processos que 

pertencem ao sujeito e fazem parte do contínuo caminho de autoconhecimento. 

Observamos que acontecimentos ocorridos nos primeiros setênios estão profundamente 

enraizados na memória do sujeito. A consciência dessas feridas ou dificuldades não 

significa que elas deixarão de existir. Manejar a vida é fazer disso um exercício constante. 

Tal fato foi demonstrado nas recorrentes crises de ansiedade e no controle do sujeito pela 

consciência do seu processo de reação aos fatores estressores. Poderíamos dizer que o 

sujeito começou a perceber que deve ter uma adaptação ativa ao ambiente, o qual cada dia 

é repleto de elementos estressores.  

A pesquisa sujere que a raiz da asma, da dermatite e da ansiedade estava ancorada 

na história de vida do sujeito e que as tentativas da intervenção alopáticas não foram 

suficientes para saná-las. Poderíamos afirmar que a participação ativa do sujeito, através da 
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abordagem terapêutica biográfica, foi o elemento mais importante para desvendar a raiz do 

problema. Essa intervenção pode ser uma luz para a criação de uma medicina geral, como 

propõe Illich? 

O número crescente de pessoas com transtornos psicológicos que procuram a 

Atenção Primária à Saúde e os profissionais que precisam fazer o diagnóstico e fornecer 

uma intervenção correta e efetiva representam um problema a ser enfrentado. Poderíamos 

sugerir que a maioria das pessoas com transtorno do humor atendidas na APS não é 

diagnosticada porque os sintomas de ansiedade e de depressão geralmente estão 

mascarados por queixas físicas.  

A pesquisa sugere também o trabalho em grupo, no qual, através da história 

pessoal, os participantes compartilhem sua experiência, de forma holística, sem críticas, 

sem interpretações e sem julgamentos, sendo sua história olhada e fundamentada nas leis 

dos setênios segundo a visão da Antroposofia. A imagem é de alguém que se coloca à 

margem de um rio e vê sua vida passando.  

A proposta da Medicina Antroposófica é a de um processo educativo no qual os 

sintomas físicos são entendidos como um amigo do peito que te ajuda a mudar de lugar.  

Dentre as muitas terapias utilizadas pela MA, esta pesquisa investigou a intervenção 

através da Terapia Biográfica. Acreditamos que todas as terapias antroposóficas, se 

ensinadas, representarão um caminho de libertação, não só para os pacientes, mas também 

para os profissionais de saúde. Libertação do poder do médico como único diagnosticador 

e prescritor. Essa libertação traz também uma possibilidade de renovação da competência 

coletiva da equipe de saúde, para a qual a voz do sujeito assistido represente o principal 

elemento de diagnóstico.  

Ao terminar estas conclusões, confesso que não me dou por satisfeito. Após 34 

anos de atuação como médico na Atenção Primária à Saúde e, destes, 24 anos ampliando 

minha prática com a MA, minha alma ainda se inquieta em busca de formas renovadas de 

práticas de saúde libertadoras para o povo brasileiro, o que me move à realização de 

futuras pesquisas. 
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9ANEXOS 

9.1FOTOS DE DESENHOS E PINTUIRAS 

9.1.1DESENHO DA CAPA DO CADERNO DE CAMPO 

 

PASSADO 

 

PRESENTE 
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FUTURO 
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9.1.2- PRIMEIRO SETÊNIO: 

 

 

 

 

9.1.3SEGUNDO SETÊNIO: 
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9.1.4- TERCEIRO SETÊNIO: 

 

 

9.1.5- QUARTO SETÊNIO: 
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9.1.6- QUINTO SETÊNIO: 

 

 

 

NASCIMENTO DA FILHA E MORTE DO PAI 
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9.1.7 - SEXTO SETÊNIO: 

 

 

NASCIMENTO DA SEGUNDA FILHA E MORTE DA MÃE 
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9.1.8- SÉTIMO SETÊNIO
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9.1.9 - OITAVO SETÊNIO: ÚLTIMA PINTURA APÓS O PROCESSO 

TERAPÊUTICO 
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9.1.10 - ÁRVORE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

9.2TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado a participar do estudo de dissertação de conclusão de 

mestrado em Psicologia Social intitulado MEDICINA ANTROPOSÓFICA: UMA 

ALTERNATIVA DESMEDICALIZANTE PARA O SOFRIMENTO HUMANO. 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é avaliar pacientes com quadro de 

depressão e ansiedade por meio de tratamento complementar fundamentado na Medicina 

Antroposófica. Esta medicina fundamenta-se em tratamento com medicamentos naturais, 

do tipo Homeopatia e Fitoterapia, Trabalho Biográfico (observação da história de vida e 

dos fatores que levaram o desenvolvimento da doença) e Terapias Externas, como 

massagem. 

Caso você participe, receberá, gratuitamente, consulta médica, medicamentos 

antroposóficos e massagens. Deverá participar de palestras e de trabalhos em grupo em que 

será realizada uma abordagem da sua vida, compartilhada com os participantes do grupo.  

Será solicitado a você que elabore um material escrito ou desenhado, como se fosse 

um diário. Este material será copiado pelo pesquisador. Durante o trabalho em grupo, serão 

realizadas pinturas ou desenhos que também serão fotografados. Os fatos relatados por 

você serão copiados e/ou gravados.  

Há riscos ou desconfortos no estudo. Um desconforto que poderá ocorrer 

será o de você se sentir cansado ou sem motivação para responder o questionário ou 

fazer a entrevista. Também pode ocorrer algum tipo de constrangimento causado por 

suas narrativas, e você sentir-se avaliado e observado. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização 

da pesquisa não serão de sua responsabilidade.  

Outro ponto importante é que garantimos manter o anonimato dos 

participantes desta pesquisa. Quando nos referirmos ao seu nome, ele será citado por 

um número ou por um pseudônimo (um nome inventado). Vale deixar claro também 

que não será exigido de você a retirada de medicamentos alopáticos. Se isto ocorrer, 
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será realizado com  assistência médica e em comum acordo com você. Com o término 

da pesquisa, você poderá continuar o acompanhamento com a Medicina 

Antroposófica, no serviço oferecido pelo município de São João Del-Rei: Centro de 

Referência em Medicina Antroposófica.  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, 

________________________________________________________________________,  

(nome do voluntário ou responsável) 

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e 

benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Sendo assim, eu concordo em participar do estudoda pesquisa.  

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

Assinatura do voluntário ou responsável: 

________________________________________ 

 

Documento de identidade: _______________________________________ 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato 

com a Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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9.3 CORPUS: CATEGORIAS DE COMPREENSÃO E SIGNIFICADOS. 

 

CORPUS Capa do Caderno – Desenho 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Passado Passado 

Criança de mãos dadas com duas 

pessoas. 

Segurança, Separar duas pessoas. 

Cena importante na biografia. 

Vestido Verde-Viridian Curar emoções 

Aparência Feliz Mundo Bom 

Presente Presente 

Coração com três pessoas Mundo restrito a três pessoas. 

Mãe que protege as filhas. 

Olhar para o desenho futuro Insegurança 

Futuro Futuro 

Palavras em negro: Dúvidas, 

Incerteza, Medo  

Dúvidas, Incerteza, Medo 

Palavras em verde-viridiam: 

Alegria? e tristeza 

Forças de autocura estão 

presentes na polaridade das palavras. 

Círculos com faces e 

interrogações. 

Dúvidas, medo, pânico 

 

 

CORPUS PRIMEIRO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Nascimento: pai optar 

entre mãe e filha. 

Escolha 

Criança inteligente, 

esperta e carinhosa 

Cabeça grande, ligada ao mundo, 

acordada. 
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Mãe comemora 

aniversário. 

Imitação, prazer e alegria. 

Primeira Recordação: 

andar de mãos dadas com os 

pais na avenida. 

Carinho, proteção. 

Mãe,impaciente, 

nervosa, não gostava de serviço 

de casa; tinha empregada.  

 

Imitação. 

Mãe brava, xingava, não 

deixava os filhos brincarem na 

terra para não sujarem a roupa. 

Distanciamento, pouca liberdade de 

exercício dos sentidos inferiores, movimento, 

equilíbrio, sentido vital (medo da mãe) 

Pai autoritário, 

carinhoso, agressivo. 

Medo, respeito, admiração. 

Pai agredia a mãe. Desejo de proteger a mãe. 

Professora particular Alfabetização. 

 

CORPUS PRIMEIRO SETÊNIO – PINTURA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Feto Vida embrionária 

Parto difícil 

Mistura de cores (azul, 

vermelhos, amarelos)  

Confusão, pouca definição. 

Escolha entre mãe e filha. 

Símbolos matemáticos e números Estudo, prazer por números 

Ambiente da pintura Predomínio do vermelho-carmim. 

Ambiente quente e confuso. Sensação de 

sonho. 
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CORPUS SEGUNDO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Escola Gosto pelo estudo 

Mudança de escola Medo de encarar os colegas 

Turma A Constrangimento (única negra e pessoas 

ricas) 

Festa Junina sem par Ferida: rejeição 

Elogios e predileção pelo 

pai 

Superioridade aos irmãos 

Ser exemplo para os 

irmãos 

Reconhecimento 

Viagens de trem Tradição paterna. Ligação com o pai. 

Não gosta de serviço de 

casa 

Exemplo materno e confronto com a mãe 

Mãe agressiva e ríspida Rejeição 

Não ter um quarto Falta de espaço próprio, pouca 

individualidade 

Normas rígidas Padrões de comportamento 

Ir à igreja Religiosidade 

Crise de asma Educação sufocante 

Ambiente familiar Rancor e desânimo. 

Falta de sapatos 

adequados 

Vergonha 

Tentativa de suicídio Início da vivência dos sentimentos 

(nascimento do Corpo Anímico), confronto com a 

sua realidade e o mundo. 

Cortar a perna Conflito com a irmã 

Sentimento de maldade Sentia-se superior aos irmãos 

Briga entre os pais Ficava satisfeita, desejo de separar os pais 
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Pai bravo Medo, respeito 

Pai Admiração, obediência, exemplo 

Mãe Rejeição, rival, carência, disputa. Mágoa, 

dor, ressentimento. 

Pai festeiro Raiva por gastar o dinheiro da família 

Cumplicidade com a 

mãe 

Preocupação com a alimentação da 

família. 

Nascimento de irmão Alegria 

Menstruação Cólica, cuidado paterno. 

 

CORPUS SEGUNDO SETÊNIO - PINTURA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Vermelho caderno escola, corações, linha e 

bandeirinha de São João, gotas de 

sangue. Bico do pato. 

Azul da Prússia  trem, ela com a irmã, bandeirinha, 

lâmina de barbear, diálogos (emotions). 

Palavra escola. Quadrado castigo. 

Azul-Ultramar Ela e o tio 

Laranja ponte, montanhas, irmã, bandeirinha. 

Amarelo Patinho, bandeirinha 

Cenas do setênio Escola 

Caminhando com a irmã 

Tio levando para escola e ponte de 

travessia para a escola. Passeio de trem. 

Cenas com conotações negativas: 

castigo, sangue, festa Junina: Margem 

direita inferior 

 

Quadrado:  Castigo, mãe 

Lâmina e sangue: irmã 

Festa Junina: pensamentos, falas 
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Cenas com conotações positivas: 

 

Metade esquerda: escola, ela e a irmã, ela 

e o tio. Ponte. 

Metade direita superior: o trem. 

Representa o pai. É o desenho de maior 

tamanho. 

 

 

CORPUS TERCEIRO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Magra, poucos seios, 

estatura média 

Não aceita o corpo, inveja das colegas 

Irmã mais alta, mais 

bonita 

Sentimento de inferioridade 

Conversas com a irmã Aproximação, cumplicidade 

Problemas respiratórios Atenção da mãe, vida sufocada. 

Sonhos Morar em outra cidade, ser arquiteta. Sair 

de casa. 

Professor de 

Matemática, recuperação 

Trauma, decepção, não era tão boa 

Trabalho Independência do trabalho doméstico, 

ajudar a família. Obediente e exemplar. 

Conflito com a mãe 

Não tem almoço em casa Fazer lanches, revolta com a mãe, gastar o 

salário. 

Pai com amante Decepção 

Ir à baile Contato social 

Escola Forma-se em Magistério e Desenhista 

projetista 
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Turma de colegas, boa aluna 

Aniversário de15 anos Alegria, presente do pai 

Pai rígido Padrão de comportamento (não podia 

namorar), rigidez 

Pai com medo de que as 

filhas viagem 

Desenvolve medo por viagem e andar de 

carro. 

Primeiro flerte Despertar para sexualidade. 

 

CORPUS TERCEIRO SETÊNIO – PINTURA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Representação da festa de 15 

anos 

Casa (vermelho), na porta o pai (vermelho) Diana 

(amarelo) “Eu dançando com pai a valsa de 15 

anos”. 

Azul a escada, e paredão com pessoas em azul 

(homens) e vermelho (mulheres). A primeira fila 

dos homens encostados no paredão (peito e tórax) 

e a segunda fila de mulheres em frente aos 

homens (cabeça).  

Momento importante na biografia. Grande 

destaque na pintura. 

Ao lado da casa, Diana pintada 

de vermelho e dois alunos 

pintados de azul e amarelo. 

Início do trabalho, aula particular. 

Chapéu azul de formatura Decepção, não foi à formatura, recuperação em 

matemática. 

Esquadros e réguas Sonho em ser arquiteta. 

Sequência da pintura A pintura mostra, em azul, o trajeto da casa para o 

mundo do trabalho, deixando por último o sonho 

e a escola. 
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CORPUS QUARTO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Desejo de sair de casa Liberdade 

Encontro com o futuro marido Sonho com homem carinhoso e romântico 

Internação com pneumonia Encontro com a mãe. Reconhece o sofrimento da 

mãe. 

Descobre o motivo de sua existência 

Traição do namorado Obriga-o a decidir 

Casamento Espaço próprio (nova vida) 

Abandona a faculdade Sobrecarga de trabalho e vida emocional. Talvez 

uma sensação de incapacidade. Trauma da 

recuperação em matemática no terceiro setênio? 

 

CORPUS QUINTO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Casamento Espaço próprio, liberdade. 

Primeira gravidez (ovo cego) Depressão; 

Culpa o marido. 

Segunda gravidez Alegria, temor, hipertensão arterial. 

Nascimento da Filha Aproximação da mãe, distanciamento do marido. 

Retorno da Asma Dificuldade de respirar com o mundo. 

Morte do pai Sofrimento. Missão cumprida com o pai. 

Cuidar da mãe. 
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CORPUS QUINTO SETÊNIO - PINTURA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Óvulo vermelho e espermatozoides 

azuis. 

Razão do casamento 

Útero e criança (Azul), fundo amarelo Encarnação do etérico para o físico 

Três corações vermelhos unidos Três mulheres (Diana, Latona, Acádia) 

Sentido da vida de Diana. 

Tum! Tum! Vermelhos Criança viva? 

Bomba? 

Semicírculo com cruz e lágrimas Morte do pai. Tristeza.  

Azul representando a morte do pai Excarnação (do físico para o etérico e do 

etérico para o astral (amarelo) 

Fundo amarelo-limão Ambiente astral, amarelo é trevas em 

frente da luz. É a ligação do astral com o 

etérico.  

 

CORPUS SEXTO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Cuidado com a mãe Aumenta os laços mãe e filha. Não quer deixar a 

mãe sofrer.Tenta compensar a carência materna. 

Vida apática Rotina e responsabilidade. Não vê perspectiva no 

futuro 

Gravidez e parto Decisão familiar, apoio do marido. Alegria com a 

nova filha. Constituição da família. 

Trabalho, escola Sobrecarga, filha sente falta da presença materna. 

Morte da mãe Culpa, sente-se maldosa e amarga, condenada, 

início da depressão, solidão. 

Ter que assumir a nova família. 
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Separação da família antiga. 

Presença da família do esposo. 

 

CORPUS SEXTO SETÊNIO – PINTURA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Óvulo vermelho e espermatozoides 

azuis. 

Decisão da família de ter outro filho 

Família no Centro com corações. Assume a nova família. Esposo aparece 

com uma cor luminosa, amarelo limão. O 

esposo com esta cor significa que não 

está tão encarnado, presente, mas 

distante. 

Semicírculo com cruz e lágrimas. Morte da mãe 

Linha azul. Liga a morte materna à vida familiar. 

Crianças em roda. Nova profissão, professora em escola. 

 

CORPUS SÉTIMO SETÊNIO – NARRATIVA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Crises Sentimento de abandono e desespero, falta da 

mãe. 

Concurso público. Melhorou a autoestima. 

Trabalho na creche Ampliação da rede de amizade, valorização, 

exercício da criatividade.  

Melhora o autocuidado. 

Aniversário da filha Mágoa do marido. 

Desejo de separação. 

Hipertensão arterial Ansiedade. Início de uso de antidepressivo e 

ansiolítico. 
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Psicoterapia Necessidade de aceitação da vida 

 

 

CORPUS SÉTIMO SETÊNIO – PINTURA 

CATEGORIAS DE 

COMPREENSÃO 

SIGNIFICADOS 

Bolo de aniversário. Realização e questionamentos. 

Mulher no chão Conflito com o marido devido ao 

aniversário da filha. 

Mão Alergia. Dificuldade de separar mundo 

interno do externo. 
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9.4CATEGORIAS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

PRIMEIRO ENCONTRO COM DIANA: 

Medicalização Social 

-Idas frequentes ao cardiologista, dermatologista, psiquiatra e psicólogo.  

-"Sigo à risca o tratamento. O cardiologista é a tábua de salvação para eu não morrer 

de AVC. O psiquiatra é uma alternativa para eu não ir direto ao cardiologista."Toda 

vez que entrava em crise a pressão subia e tinha prurido intenso no rosto, pescoço, 

costas, braços e pernas”. 

- O  TOC causou a ansiedade. 

- Diagnosticada com ansiedade generalizada, hipertensão arterial e dermatite, começa 

a fazer uso de ansiolítico (Frontal) e antidepressivo (Fluoxetina). 

-Atribuiu o modelo explicativo do seu sintoma à autocobrança, à necessidade de 

sempre fazer as coisas certas. "Meu pai também gostava das coisas certas, ele cobrava 

no estudo, no trabalho. Casei com um homem que gosta das coisas certinhas, ele 

também cobra. Se eu não cobrar das minhas filhas, ele me cobra por eu não estar 

cobrando de alguém. Como se eu fosse nula e precisasse de orientação. Fico com 

medo de errar." 

A narrativa expressa que o sujeito tem uma forte ligação com a biomedicina, através 

de idas frequentes ao cardiologista, dermatologista, psicólogo e ultimamente ao 

psiquiatra. O cardiologista inicia antidepressivo e ansiolítico que posteriormente é 

ajustado pelo psiquiatra. Um itinerário terapêutico de idas e vindas, como expressa 

próprio o sujeito: “Sigo à risca o tratamento. O cardiologista é a tábua de salvação 

para eu não morrer de AVC. O psiquiatra é uma alternativa para eu não ir direto ao 

cardiologista." Atribuiu o modelo explicativo do seu sintoma à autocobrança, à 

necessidade de sempre fazer as coisas certas, imitando o pai nessas atitudes. 

A ligação do sujeito da pesquisa à biomedicina reflete a tendência medicalizante e o 

reconhecimento do poder médico como única possibilidade de cura do seu 

sofrimento. Um itinerário terapêutico de buscas de soluções através do cardiologista, 

dermatologista, psiquiatra e psicólogo. Um corpo dividido em especialidades e 

centrado em doenças. Sem melhora dos sintomas, o sujeito atribui o modelo 

explicativo de seu adoecimento à internalização de normas disciplinares, a 

autocobrança, ao modelo paterno. Legitima, sem questionar, o poder da medicina 

sobre seu corpo, considerando-se portador de uma patologia.  

Uma outra forma de olhar para medicalização é o controle social pelo diagnóstico e 

conduta terapêutica. Apesar do sujeito questionar os efeitos colaterais das 

medicações, sua resistência está bloqueada pelas idas frequentes ao psiquiatra e pela 

experimentação de novos medicamentos psicotrópicos. Essa etiquetagem faz parte da 

cultura popular que aceita passivamente que sintomas mentais devem ser tratados 

com medicamentos. Outro aspecto observado foi a culpabilização do sujeito, visto por 

meio do padrão de comportamento social, o medo de errar. 
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Arquétipos biográficos 

Desenho: Passado, Presente, futuro 

Passado: “Eu, meu pai e minha mãe dando as mãos”. 

"Presente: um coração com minhas filhas. Minha filha perguntou porque o meu 

esposo não está lá. Eu sinto que a razão da minha batalha são elas (começa a chorar). 

Eu me sinto perdida e, quando vejo as duas, é a coisa mais importante da minha vida. 

Elas são a razão da minha luta. Me dão força para prosseguir; se não fossem elasjá 

tinha desistido”. 

Futuro: Eu fico pensando. Eu tenho medo. Esse medo vai ficar comigo?  O que vai 

ser se eu me for? O que vai ser das minhas filhas? Preto, se eu morrer quem vai 

proteger as minhas filhas?" 

O passado chega ao presente como uma forte relação família: mãos dadas com a mãe 

e o pai, um ambiente que transmite confiança, segurança. No presente o mundo está 

restrito a três pessoas e a proteger as filhas. “Eu me sinto perdida e, quando vejo as 

duas, é a coisa mais importante da minha vida”. No futuro, dúvidas, incertezas, 

insegurança, medo e pânico. O desenho reflete o momento que Diana chegou para a 

intervenção.  

O passado é representado através da criança que está entre dois adultos. Feliz, veste 

um vestido radiante de verde-viridian. Para d'Herbois (2005, p.156) o verde-viridian 

representa uma cor de cura, de criatividade espiritual. Para ela estacor é 

particularmente saudável para a cura de doenças emocionais relacionadas aos rins. Na 

MA os rins estão ligados às forças das emoções (Bott, 1972, p.120), reagem sobre 

distúrbios emocionais como nervosismo, medo e choque. A criança pisa descalça em 

um solo vermelho-carmim. O calor que essa cor traz é semelhante ao sentimento de 

quando alguém se sente em casa (d‟Herbois, p.88). O desenho transmite um ambiente 

de proteção e confiança. A memória do sujeito vai para este momento da vida que 

simboliza os primeiros anos de vida. No passado ela não representa os irmãos, o 

esposo, o mundo do trabalho. Na representação do presente, um coração circula três 

pessoas. Diana abraça duas meninas. Elas olham para o desenho do futuro. Coração 

vermelho envolve mãe e filhas. A imagem dá uma impressão de insegurança. Diana 

está insegura em relação ao seu futuro e vislumbra momentos muito difíceis. 

Palavras: dúvidas, alegria, tristeza e incerteza. Símbolos de interrogação e faces 

aterrorizadas, escritas em azul, vermelho e preto. O verde-viridian aparece novamente 

nas palavras alegria e tristeza.  

Em um esquema podemos fazer um desenho de uma cruz cujo o ponto de cruzamento 

representa o presente, e a linha vertical, as forças que atuam na alma humana como 

forças do pensar, do sentir e do querer. “Eu fico pensando. Eu tenho medo. Esse 

medo vai ficar comigo?  O que vai ser se eu me for? O que vai ser das minhas filhas? 

Se eu morrer, quem vai proteger as minhas filhas?" Rudolf Steiner (2004), relata que 

as impressões sensoriais se juntam ao sentimento humano com sensações de prazer ou 
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desprazer; que o mundo interior recebe estímulos do mundo exterior e constrói, com 

esses estímulos, um mundo próprio. Diana parece estar paralisada, com medo do 

futuro. Para Canguillhen (2012), a consciência humana já está presente no germe da 

vida, “(...) a luta pela vida contra inúmeros perigos que a ameaçam não fosse uma 

necessidade vital permanente e essencial” (p.81). Neste desenho angustiante do 

futuro, a cor viridian no círculo com a interrogação e a contradição das palavras 

Alegria e Tristeza podem representar que forças de cura estão presentes. No processo 

terapêutico, elas podem ser acessadas? Representam um espaço de esperança? São 

forças para enfrentamento da vida?  

O desenho, através de traços, formas e cores é uma expressão da narrativa do sujeito 

sobre a percepção da própria história de vida. Recorda o passado, medita o presente e 

contempla o futuro. Este desenho inicial posiciona claramente o momento em que se 

encontra, no presente, antes da intervenção terapêutica.  

O desenho do passado nos mostra a forte influência da figura paterna e materna na 

vida do sujeito. A criança feliz, veste um vestido verde viridian. O verde-viridiam 

representa uma cor de cura, de criatividade espiritual, uma possibilidade de cura para 

doenças emocionais. A criança pisa descalça em um solo vermelho-carmim. O calor 

que essa cor traz é semelhante ao sentimento de quando alguém se sente em casa. O 

desenho transmite um ambiente de proteção e confiança. A memória do sujeito vai 

para este momento da vida, que simboliza os primeiros anos de vida, o primeiro 

setênio, em que o sentimento de um mundo bom fornece elementos de confiança e 

esperança. Interessante nesta representação do passado é que ela não representa os 

irmãos, o esposo, o mundo do trabalho. Isso nos leva a uma inferência: Qual a 

influência do pai e da mãe na vida do sujeito?  

Na representação do presente, um coração vermelho envolve mãe e filhas. A imagem 

dá uma impressão de insegurança. O esposo não faz parte desse presente. As filhas 

são a razão da vida de Diana. 

Diana está insegura em relação ao seu futuro e vislumbra momentos muito difíceis. 

Palavras: dúvidas, alegria, tristeza e incerteza. Símbolos de interrogação e faces 

aterrorizadas –  escritas em azul, vermelho e preto. O verde-viridian aparece 

novamente nas palavras alegria e tristeza.  

Em um esquema podemos fazer um desenho de uma cruz cujo o ponto de interseção 

representa o presente e a linha vertical as forças que atuam na alma humana como 

forças do pensar, do sentir e do querer. “Eu fico pensando. Eu tenho medo. Esse 

medo vai ficar comigo?  O que vai ser se eu me for? O que vai ser das minhas filhas? 

Se eu morrer quem vai proteger as minhas filhas?" As impressões sensoriais se 

juntam aos sentimentos do sujeito com sensações de desprazer. Parece que o mundo 

interior recebeu estímulos negativos do mundo exterior e construiu, com esses 

estímulos, um mundo próprio, permeado de conceitos e padrões comportamentais. 

Diana está paralisada, com medo do futuro. Neste desenho angustiante do futuro, a 

cor viridian, no círculo, com a interrogação e a contradição das palavras Alegria e 

Tristeza podem representar que forças de cura estão presentes. É uma luz de 

esperança para acessar a consciência humana, presente no germe da vida. Vemos nele 
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uma luta pela vida contra inúmeros perigos que a ameaçam não fosse uma 

necessidade vital permanente e essencial. Estamos diante de outra inferência:  No 

processo terapêutico elas podem ser acessadas? Representam um espaço de 

esperança? São forças para enfrentamento da vida? 

 

 

Consulta Médica 

 (PROCESSO TERAPÊUTICO ANTROPOSÓFICO) 

Primeiro partimos do raciocínio do pesquisador sobre  

Organização física: SNS: Pensamento repetitivo, Autocobrança, Cefaléia, 

Astigmatismo, Sinusite, Prurido intenso.SR: Apatia, Hipertensão Arterial, Asma, 

Pneumonia,Urticária SMM: Cólica Menstrual,Fraqueza muscular 

Organização VitaL; SNS: Memória alterada (dificuldade de concentração). 

Sistema Rítmico: Desgosto pela vida SMM: Cansaço, fadiga, perda de energia, 

indisposição, sensação de mal-estar, insônia 

Organização Anímica: SNS: Envolvimento ansioso e compulsivo, SR: Desânimo, 

desalento,Ansiedade,Pânico, TPM. SMM: Desmotivação, Automatismo, Inércia 

Organização do Eu: SNS: Incoerência, Irreflexão, Dispersão, Dissociação SR: 

Pouco entusiasmo, Dúvidas em relação à vida, Dependência do outro. SMM: 

Incapacidade de realização, Insegurança, Sedentarismo, Dificuldade de autoaceitação. 

Os registros do esquema da consulta antroposófica também foram nesta direção. O 

esquema do diagnóstico antroposófico foi construído para facilitar a compreensão do 

que se refere a cada sistema e a sua correlação com as organizações. O esquema 

mostra uma interseção do diagnóstico da trimembração (SNS,SR,SML) com as 

Organizações (OF,OV,AO,OE), ou seja, as organizações dos reinos da natureza 

perpassam a corporalidade humana aqui divididas em sistemas. A predominância de 

um sistema sobre o outro causa o desequilíbrio ou a doença. Para a MA a doença se 

desenvolve quando as forças de um dos sistemas polares (SNS, SMM) invadem todo 

o organismo. Entre os sistemas polares está o SR cuja função é manter o equilíbrio 

entre as polaridades. Na predominância de um sistema sobre os outros, o SR também 

é invadido por uma das forças polares, perdendo sua capacidade de harmonização.  

 Uma observação importante para o diagnóstico é a relação desses sistemas com 

aspectos anímicos e espirituais (consciência). O primeiro se refere ao pensar (SNS), 

ao sentir (SR) e ao querer (SML); o segundo, ao grau de consciência. Para esta 

relação o ser humano é consciente no seu pensar, tem capacidade de ter um pensar 

claro e elaborado sobre vários aspectos, sejam eles emocionais ou estruturados em 

profunda cognição científica. Quanto aos sentimentos, não podemos falar o mesmo, 

estes não são tão claros como é a capacidade do pensamento. As vias de acesso aos 

sentimentos exigem outras formas de entendimento representando campo vasto para a 

psicologia. O sentimento é semiconsciente, um estado de sonho. O querer pertence ao 

polo volitivo, ao SMM. Neste, o grau de consciência é bem menor. Podemos dizer 
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que somos inconscientes no nosso querer. Ter clareza do que realmente queremos 

exige muito esforço e sempre teremos dúvidas sobre a melhor decisão. É o polo do 

movimento metabólico, das trocas de substâncias, da regeneração, da procriação e 

etc. Todos esses processos ocorrem sem que tenhamos consciência, salvo quando 

existe algum distúrbio como cólicas, gases etc. Pode-se dizer ainda que é o polo 

quente, polo de vitalidade, uma força contrária ao SNS –  um polo frio com pouca 

regeneração, o polo da morte. 

Este conceito é importante para compreendermos o diagnóstico da paciente, pois os 

sintomas, sinais e patologias expressam a predominância de um polo sobre o outro e 

direcionam o raciocínio clínico e a conduta terapêutica. Observando-se o esquema da 

primeira consulta, no SR registrei na Organização Física: apatia, hipertensão arterial, 

asma, pneumonia e urticária; na Organização Vital: desgosto pela vida; na 

Organização Anímica: desânimo, desalento, ansiedade, pânico; na Organização do 

Eu: pouco entusiasmo, dúvidas em relação à vida, dependência do outro. Observa-se 

que o SR não consegue manter o equilíbrio entre os dois polos. Na avaliação do 

SNS,Organização Física: pensamento repetitivo, auto cobrança, cefaleia, 

astigmatismo, sinusite, prurido intenso; Organização Vital: memória alterada 

(dificuldade de concentração); Organização Anímica:  envolvimento ansioso e 

compulsivo. 

Organização do Eu: incoerência, irreflexão, dispersão, dissociação. Esses dados nos 

mostram que o SNS não está exercendo o seu papel de consciência, pelo contrário, 

vive um estado de dificuldade de controle emocional e compreensão do seu processo 

de adoecimento que levou o sujeito a entregar sua vida ao controle médico. O 

raciocínio diagnóstico sugere que o SMM está invadindo os outros sistemas. O 

mundo metabólico, inconsciente, quente e inflamatório deslocou-se para os outros 

sistemas. Vejamos os dados referentes às organizações neste sistema. Organização 

Física: cólica menstrual, fraqueza muscular; Organização Vital: cansaço, fadiga, 

perda de energia, indisposição, sensação de mal-estar, insônia; Organização Anímica: 

desmotivação, automatismo, inércia; Organização do Eu: incapacidade de realização, 

insegurança, sedentarismo, dificuldade de autoaceitação. O esquema mostra um polo 

volitivo enfraquecido e invadindo os outros sistemas. O mundo inconsciente invade o 

mundo consciente causando dificuldade de entendimento do caminho de vida.   

A terapêutica medicamentosa antroposófica, embasada neste raciocínio, procurou 

apoiar o SR com as fórmulas: Pulmo Hystaminum D15, Mercurius Vivus D12 ãã e 

Aurum met. D10, Hyoscyamus D3, antimonium crudum D12 ã ã   e, para manter as 

forças do SMM:  HEPAR Magnesium D6, Ferrum Sidereum D15 ã ã e Chamomilla 

D2 cupro culta, Arsênico álbum D31, cuprum aceticum D8 ãã. 

Não é objetivo desta pesquisa discorrer sobre a ação de cada medicamento, mas vale 

citar a utilização dos metais. Para o SR o Ouro, metal relacionado ao coração, foi 

indicado para estimular o sentimento de confiança, entusiasmo e esperança, e o 

Mercúrio, metal do pulmão, para atuar na esfera das relações, do respirar com mundo 

de maneira harmônica.  Para atuação no SMM, o Ferro foi utilizado para ajudar na 

encarnação das organizações no metabolismo, estimulando o enfrentamento da vida. 

O Cobre, o metal do calor, do acolhimento, da tranquilidade. A formulação com o 

cobre foi indicada para controlar aspectos emocionais que estavam obnubilando a 

consciência.    

Os registros do esquema da consulta antroposófica também foram nessa direção. O 
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esquema do diagnóstico antroposófico foi construído para facilitar a compreensão do 

que se refere a cada sistema e a sua correlação com as organizações. O esquema 

mostra uma interseção do diagnóstico da trimembração (SNS,SR,SML) com as 

Organizações (OF,OV,AO,OE), ou seja, as organizações dos reinos da natureza 

perpassam a corporalidade humana divididas em sistemas. 

Para a MA a doença se desenvolve quando as forças de um dos sistemas polares 

(SNS, SMM) invadem todo o organismo. Entre os sistemas polares está o SR, cuja 

função é manter o equilíbrio entre as polaridades. Na predominância de um sistema 

sobre os outros o SR também é invadido por uma das forças polares, perdendo sua 

capacidade de harmonização.  

Uma observação importante para o diagnóstico é a relação desses sistemas com 

aspectos anímicos e espirituais (consciência). O primeiro se refere ao pensar (SNS), 

ao  sentir (SR) e ao querer (SML); segundo, ao grau de consciência. Para esta relação 

o ser humano é consciente no seu pensar, tem capacidade de ter um pensar claro e 

elaborado sobre vários aspectos, sejam eles emocionais ou estruturados em profunda 

cognição científica. Quanto aos sentimentos, não podemos falar o mesmo, estes não 

são tão claros como a capacidade do pensamento, as vias de acesso aos sentimentos 

exigem outras formas de entendimento, representando campo vasto na psicologia. O 

sentimento é semiconsciente, um estado de sonho. O querer pertence ao polo volitivo 

e ao SMM. Neste, o grau de consciência é bem menor. Podemos dizer que somos 

inconscientes no nosso querer. Ter clareza do que realmente queremos exige muito 

esforço e sempre teremos dúvidas da melhor decisão. É o polo do movimento  

metabólico, das trocas de substâncias, da regeneração, da procriação e etc. Todos 

esses processos ocorrem sem que tenhamos consciência, salvo quando existe algum 

distúrbio como cólicas, gases etc. É o polo quente, polo da vida, uma força contrária 

ao SNS, um polo frio com pouca regeneração, o polo da morte. 

Este conceito é importante para compreendermos o diagnóstico da paciente, pois os 

sintomas, sinais e patologias  expressam a predominância de um polo sobre o outro e 

direcionam o raciocínio clínico e a conduta terapêutica. Observando-se o esquema da 

primeira consulta, no SR registrei na Organização Física: apatia, hipertensão arterial, 

asma, pneumonia e urticária; na Organização Vital: desgosto pela vida; na 

Organização Anímica: desânimo, desalento, ansiedade, pânico; Na Organização do 

Eu: pouco entusiasmo, dúvidas em relação à vida, dependência do outro. Observa-se 

que o SR não consegue manter o equilíbrio entre os dois polos. Na avaliação do SNS: 

Organização Física: pensamento repetitivo, autocobrança, cefaleia, astigmatismo, 

sinusite, prurido intenso; Organização Vital: memória alterada (dificuldade de 

concentração); Organização Anímica:  envolvimento ansioso e compulsivo. 

Organização do Eu: incoerência, irreflexão, dispersão, dissociação. Esses dados nos 

mostram que o SNS não está exercendo o seu papel de consciência, pelo contrário, 

vive um estado de dificuldade de controle emocional e compreensão do seu processo 

de adoecimento,que levou o sujeito a entregar sua vida ao controle médico. O 

raciocínio diagnóstico sugere que o SMM está invadindo os outros sistemas. O 

mundo metabólico, inconsciente, quente e inflamatório, deslocou-se para os outros 

sistemas. Vejamos os dados referentes as organizações neste sistema. Organização 

Física: cólica menstrual, fraqueza muscular; Organização Vital: cansaço, fadiga, 

perda de energia, indisposição, sensação de mal-estar, insônia; Organização Anímica: 

desmotivação, automatismo, inércia; Organização do Eu: incapacidade de realização, 

insegurança, sedentarismo, dificuldade de auto aceitação. O esquema mostra um polo 
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volitivo enfraquecido e invadindo os outros sistemas. O mundo inconsciente invade o 

mundo consciente, causando dificuldade de entendimento do caminho de vida.  

Não é objetivo desta pesquisa discorrer sobre a ação de cada medicamento, mas vale 

citar a utilização dos metais. Para o SR o Ouro, metal relacionado ao coração, foi 

indicado para estimular o sentimento de confiança, entusiasmo e esperança, e o 

Mercúrio, metal do pulmão, para atuar na esfera das relações, do respirar com mundo 

de maneira harmônica.  Para atuação no SMM, o Ferro foi utilizado para ajudar na 

encarnação das organizações no metabolismo, estimulando o enfrentamento da vida.  

A formulação com o cobre, metal do calor, do acolhimento, da tranquilidade, foi 

indicada para controlar aspectos emocionais que estavam obnubilando a consciência. 

 

O CAMINHO TERAPÊUTICO ATRAVÉS DO TRABALHO BIOGRÁFICO 

GRUPAL 

 

CATEGORIAS DIVIDIDAS POR SETÊNIOS 

PRIMEIRO SETÊNIO (0 à 7 anos): 

Medicalização Social + Sofrimento psíquico: O nascimento 

O parto foi complicado; o médico disse que o pai deveria optar entre mãe e filha. 

Diana nasce à fórceps com mais de 4 quilos. Parentes e amigos foram ao hospital e 

festejaram o nascimento do bebê. 

Na metade esquerda do papel: Um feto pintado em amarelo limão, envolto por 

vermelho-carmim de onde sai um cordão umbilical também em Carmim. Ambiente 

envolta do feto é azul da Prússia e, ao redor, grande parte de vermelho-carmim, que 

predomina a primeira metade. Na segunda metade, toca o feto um borrão de azul-da-

Prússia, que se mistura a uma pintura vermelho-carmim misturada a vermelho e 

amarelo-ouro. Outros quadrados em azul; setas, números, símbolos de divisão e 

multiplicação na borda direita do papel. 

Diana relata a pintura: “Meu nascimento. Eu vindo ao mundo; parecia que eu não 

queria vir. A parte escura (Azul que toca o feto), ferro; parto a fórceps; me puxaram 

pela cabeça. Eu tinha dois furos na cabeça e para me proteger me colocavam toca. 

Parto difícil; médico perguntou ou salvava a criança ou a minha mãe. Eu não tinha 

noção do que é o pai escolher filha ou esposa”. 

A narrativa começa com o nascimento. O parto foi difícil e o médico manda escolher 

entre mãe ou filha. Nascimento é o portal de uma vida embrionária protegida e o 

mundo físico. Este fato deve ter sido muito comentado na família para ficar tão 

marcado para o sujeito. O mesmo é representado na pintura onde um feto de cor 

amarela envolto por vermelho carmim. Inferência? Por que o sujeito diz que “parecia 

que eu não queria vir ao mundo? Qual sentimento está por trás dessa afirmação? A 

criança foi recebida com festa.  

A narrativa inicia com o parto e já com a interferência do médico sobre o corpo da 

mãe. Ele lava as mãos e diz que o pai deve decidir, vai retirar a criança a fórceps e 

não garante a sua vida. O ambiente é todo artificial, tecnológico, e o profissional da 

saúde age como um burocrata dando a cada um o seu destino. Tal atitude marca para 
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sempre a vida do sujeito da pesquisa. O sentimento de não querer ter nascido é uma 

fantasia diante de repetições da cena que marcou os pais, ora utilizada como disputa 

com a mãe, ora como difícil decisão do pai. A pintura com predominância do 

vermelho-carmim demonstra uma dificuldade de encarnação, ou melhor, um 

sentimento de que não devia ter nascido. Reforça que existiu nesta sena um fator 

importante, provavelmente um sentimento de rejeição. Este sentimento está ligado a 

mãe. Pode-se pensar que a criança tinha um sentimento de não ser importante para a 

mãe. Neste setênio o Eu e alma despertam no corpo pelas impressões sensoriais. 

Rejeição é frio, falta de amor. Muitas vezes escutamos o sujeito repetir que precisava 

do amor materno. Uma criança no primeiro setênio precisa sentir que é importante e 

amada pelos adultos. Tal sentimento tem repercussão na vida futura podendo ser a 

causa de insegurança, tristeza e nervosismo. No desenho do passado, relatei o que foi 

a primeira recordação de Diana: andando na avenida de mãos dadas com o pai e a 

mãe. Esta recordação reforça a importância da relação com os pais para a vida 

presente. 

 

 

Arquétipos Biográficos (genealogia) 

Júpiter era alfaiate, apaixona-se por Latona e se casam.  

Júpiter trabalhava em casa, e Latona cuidava da casa.  

Pai alfaiate; mãe dona de casa, negra pobre, mulher. 

Ao iniciar o estudo da biografia, é importante um olhar para a genealogia. O ser que 

encarna é uma individualidade que encontra uma hereditariedade e um ambiente. A 

genealogia está fortemente vinculada a questões históricas e sociais que estabelecem 

nos diversos sistemas de submissão e de dominação. Neste sentido a biografia deve 

ser entendida em um momento histórico que impõe comportamentos sociais de 

obrigações e direitos relacionados à hegemonia do homem sobre as mulheres. No 

senso comum, as mulheres devem cuidar da casa e dos filhos enquanto é permitido ao 

homem o direito de viver uma vida paralela à familiar. Uma família pobre, negra 

onde nasce uma mulher. 

 Arquétipo biográfico: Imitação   

Latona comemorava o aniversário dos filhos e Diana aprende a amar as festas. 

Latona era impaciente, nervosa; não gostava de serviço de casa. Era brava, xingava, 

não deixava os filhos brincarem na terra para não sujarem a roupa. Diana não tinha 

uma relação próxima a Latona e sempre rebatia as intervenções da mãe 

"Eu faço comida e não tenho amor. Eu não gosto de cozinhar e passar. Eu falava para 

ela que a mãe tem que fazer isso. Eu escutava barulho de panelas, ela xingando, 

brigava com as panelas.Com sete anos eu não entendia. Eu achava que a mãe tinha 

que cozinhar e lavar." 

Júpiter era a pessoa mais presente. Gostava de festas, cartas e dinheiro. Também era 

bravo, xingava, e as coisas tinham que ser do seu jeito. Ele que comandava e Diana 
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estava sempre pronta para ajudá-lo. Se chorava com dor de dente, Júpiter vinha como 

se ele fosse a mãe." 

Neste setênio as forças de imitação são importantes. Podemos pensar que o ambiente, 

em alguns momentos, era tenso a mãe era impaciente, nervosa e não gostava dos 

serviços de casa. O pai era atencioso e carinhoso, exigente e bravo. Parece que Diana 

foi permeada por esses elementos: ansiedade, exigência; gosta de preparar festa e não 

gosta de serviços de casa. Ela é obediente e começa um forte laço afetivo com o pai. 

No primeiro setênio a imitação dos adultos é base para força moral no futuro. Vemos 

na narrativa elementos positivos e negativos. O ambiente é tenso e ao mesmo tempo 

alegre. Aprende a gostar de festas; não gosta de serviço de casa; desobedece a mãe e 

obedece o pai; fica angustiada com as agressões do pai para com a mãe; desenvolve o 

respeito. 

Compreensão, manejo e significado 

 Fatores estressores podem desenvolver no indivíduo maneiras sensatas de lidar com 

processos conflitantes, que podem propiciar no ser humano o desenvolvimento de 

novas faculdades. Nesta pesquisa, cujo enfoque é salutogênico, é importante localizar 

fatores que proporcionaram o desenvolvimento de resiliência. Provavelmente o 

ambiente de tensão repetitivo fez com que desenvolvesse a capacidade de ser 

intermediária nos conflitos. Diana, muito nova, se liga e ajuda o pai - sua referência 

de cuidado e carinho. 

A imagem que ela traz para o grupo deste setênio é de família, proteção, medo e amor 

pelo pai; desejo de proteger a mãe contra o pai. O mundo era bom. 

 

SENGUNDO SETÊNIO (7 a 14 anos): 

Arquétipos Biográficos 

Com sete anos vai para escola. Já lia e escrevia. Lembra do tio que a levava 

diariamente antes de ir para o trabalho. Gostava muito dessa escola e tinha uma 

professora que ela amava. Apreensão em ir para outra escola. 

Adorava estudar, escrever, ler, tirava boas notas e a matéria que mais gostava era 

matemática.  

Não tinha muitos amigos. Eera tímida e envergonhada. Férias sempre em casa 

brincando com irmãos e com os primos que moravam perto.  

Servia de exemplo para os irmãos. “No meu aniversário sempre tinha festa surpresa e 

para os meus irmãos não. Eu achava que era melhor que eles”. 

Diana lembra das viagens de trem. Júpiter todos os anos levava a família para a festa 

da Santíssima Trindade.  

Quanto às normas, devia estudar sempre, não faltar às aulas, não dormir na casa de 

colegas. Proibido nadar e brincar na terra. 
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Aos domingos gostava de ir à missa na Igreja das Mercês. Com 10 anos fez a 

Primeira Comunhão junto com Selene. 

 Sonhava em ser arquiteta; desenhava bonecos e fazia família. 

A tia da mãe, tia Astéria, teve um papel muito importante; comprava material escolar 

e sapato para eles 

Diana começa a ir a festas e, contrariada, é obrigada a levar Selene. 

Não gostava de esporte e na escola ninguém queria jogar com ela.  

Para ela a pessoa de referência foi Júpiter:  inteligente, trabalhador e alguém que 

sempre se preocupava com ela. 

Explicação da pintura por Diana: 

Caderno: eu era muito aplicada. Tinha muito capricho, muito cuidado com o material. 

Patinho: sempre gostei de desenhar. 

Duas meninas: eu azul e minha irmã laranja. 

Embaixo: (azul) eu e meu tio indo para a escola; a gente atravessando uma ponte. 

Coração: amor 

Quadrado azul: eu de castigo porque não tinha arrumado a cozinha. 

Nuvem e símbolo: pensamento e fala do personagem. 

Neste setênio, além da influência da família, temos a participação de outro mundo: a 

escola e os colegas de turma. É a base para o desenvolvimento da vida social. Diana 

encontra pessoas importantes, personalidades amadas e referências para sua vida 

futura. Entre elas, professoras e tios. Desenvolve o prazer pelos estudos e pelos 

desenhos. Foi um período de vida colorido, observamos nas pinturas cores variadas e 

cenas de paisagens. As normas na família eram rígidas, com muitos limites.  

Tem o vislumbre da profissão; deseja ser arquiteta. 

Para ela a pessoa de referência foi Júpiter: inteligente, trabalhador e alguém que 

sempre se preocupava com ela. 

Parece que o temperamento é colérico. Determinada, apoia-se na pessoa mais forte da 

família, o pai. É a única pessoa que consegue dialogar e convencer o pai. Ajuda a 

família nas compras da casa; faz entregas para o pai, preocupa-se com a situação 

financeira da família. Tem raiva dos gastos do pai com bebidas e amigos.  

Gostar de desenhar pode ser um sinal de observação da beleza do mundo. 

O segundo setênio é a base para a vida social futura. A dinâmica agora é a família e a 

escola - um novo respirar com o mundo. Nesta fase o sujeito passa por várias crises.  

Diana tem atitudes que demonstram seu temperamento. Sonha com o futuro, quer ser 
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arquiteta, é parceira do pai dando conselhos e intermediando conflitos. 

Encontra pessoas importantes, personalidades amadas e referências para sua vida 

futura. Entre elas, professoras e tios. Desenvolve o prazer pelos estudos e pelos 

desenhos. Foi um período de vida colorido. Observamos nas pinturas cores variadas e 

cenas de paisagens. As normas na família eram rígidas, com muitos limites, e as 

crises de asma eram mais intensas. A asma é uma doença que, apesar do componente 

hereditário, é agravada por sobrecargas emocionais. Através das narrativas ela 

demonstra um padrão de comportamento com excessiva preocupação com o mundo 

familiar e escolar. Parece sufocada pelas regras sociais.   

Sofrimento psíquico 

“Eu era a única negra da sala e estudava só com gente rica. filhos de bancários, donos 

de lojas e outros cargos importantes”. 

Com 8 ou 9 anos Diana é marcada por uma dor: na festa junina ninguém queria 

dançar com ela. “Os meninos gostavam das meninas bonitas e brancas. Até que a 

professora arranjou um par para dançar comigo.”  

Não gostava de lavar, de passar, e Latona ficava brava e jogava o que tinha na mão 

em cima dela. 

Um dia Diana apanhou de cabo de vassoura, pois disse para Latona que ela devia 

fazer os serviços da casa. O cabo de vassoura quebrou na perna de Diana. Por várias 

vezes disse que ela não devia ter nascido e que, na hora do parto, Júpiter escolheu a 

mãe. 

A mãe não queria arrumar os cabelos. Com 7 anos Latona mandou cortar o cabelo 

bem curto para não precisar arrumar. 

Tinha crises frequentes de asma. 

Vivia sempre rancorosa, desanimada, só gostava de estudar. Era sonhadora, quando 

via os pais dos colegas os apanharem de carro, sonhava em casar com um homem rico 

e apanhar os filhos de carro na escola. 

Com 12 anos sentiu vergonha de ir para escola, não tinha sapatos. Júpiter pegou um 

sapato cor de vinho, de Latona, e pintou de preto. Também nesta idade quis morrer,  

tomou comprimidos de Latona e começou a ficar lenta. Latona falou para Júpiter o 

que ela tinha feito e ele bateu em Diana. 

Gostava de ler revistinha em quadrinhos. Um dia, estava lendo uma revistinha da 

Mônica quando Selene chegou com uma lâmina de barbear e disse que ia cortar a 

revista. “Tirei a revistinha e a lâmina cortou a minha perna. Minha mãe jogou sal e 

enfaixou. No dia seguinte viu que o corte era grande.”  

“Eu queria lembrar dela com carinho. Queria perguntar: por que só eu? Eu não queria 

os dois juntos. Quando estavam bem, ela denunciava a gente”. 

Relata que as forças negativas que marcaram este setênio foram inseguranças, medo 

de errar, o não aceitar e as queixas. “A falta de amor materno no momento que eu 

mais precisava; algo que gerou crises, mágoas, dores e sofrimentos. 



146 

 

Pintura: Cenas com conotações negativas: castigo, sangue, festa Junina: Margem 

direita inferior. 

(Embaixo os emotions) 

Pode-se pensar: 

Quadrado:  Castigo, mãe 

Lâmina e sangue: irmã 

Festa junina: pensamentos, falas. 

A condição social e de cor foi o primeiro choque social. Sente-se desvalorizada e 

marginalizada ao confrontar sua condição sócio econômica e racial com a dos colegas 

de classe. Essa rejeição racial é marcada na cena da Festa Junina, onde é rejeitada 

pelos colegas por ser negra. Sente-se desvalorizada e com dificuldade de 

entrosamento com os colegas. Refere-se à timidez. Era rejeitada pelos colegas e se 

limitava aos irmãos e aos primos que moravam próximos. Devido às rígidas normas, 

não era permitido sair de casa nem dormir na casa de colegas. 

A relação com a mãe agrava neste setênio, coloca-se entre o pai e a mãe, e é agredida 

por esta, fato demonstrado no quadrado azul do desenho. Não consegue compreender 

o motivo da antipatia da mãe por ela e se pergunta: por que eu?  Disputa o amor do 

pai e é preferida. A mãe neste setênio fica mais afastada do marido, e Diana é a porta 

voz. 

Um fato marcante é a constatação de sua realidade social com a dos colegas de classe. 

Aos doze anos tenta suicídio. 

Outra ferida foi a comparação com a irmã. A cena do corte da perna com a lâmina de 

barbear representa uma disputa com a irmã, que eraobediente, bonita e que era 

querida pela mãe. 

Diana conclui que neste setênio o que mais a marcou foi a falta de amor materno.  

A educação sufocante causou agravamento do quadro de asma. Ela estava sufocada 

por obrigações, por ser perfeita e exemplar.  

A narrativa mostra que algo novo começa a acontecer na alma de Diana. As 

impressões sensoriais relacionadas ao confronto com o mundo da escola, a relação 

com os colegas traz novas realidades. As vivências interiores não se apresentam como 

mero processos cerebrais; junta-se a elas o sentimento. Sensações de prazer e 

desprazer. Prazer pelos estudos, por ser diligente, por ser apreciada pelos avós e 

reconhecida pelo pai, por sentir-se melhor que os irmãos. Desprazer pelo preconceito 

racial, pela rejeição dos colegas, por ter uma dominação de poder sobre o corpo negro 

considerado como feio e repulsivo. A cena da Festa Junina por volta dos nove anos de 

idade, e a vergonha dos colegas, com doze anos, são exemplos do sentimento de 

inferioridade, de desilusão.  Diana tentou suicídio.  

Aos sentimentos permeados de prazer e desprazer, influenciados pelo mundo de fora, 

junta-se a vontade, mediante a qual ela reage ao mundo exterior, imprimindo a ele seu 

ser interior. Seus atos volitivos são frutos da sua vida interior de sentimentos. 
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Recebeu estímulos do mundo exterior e agora construiu um mundo próprio. É 

dominada pelas regras sociais de boa aluna, boa filha e coloca-se entre o pai e a mãe. 

Disputa inconsciente, fruto do sentimento de rejeição, Diana quer afastar a mãe do pai 

e termina o setênio com a frase: “A falta de amor materno no momento que eu mais 

precisava; algo que gerou crises, mágoas, dores e sofrimentos”. 

Medicalização Social 

Diana lembra que tinha crises de asma e que Júpiter dava biotômico. Também recorda 

que tinha dores nas mãos e nos pés que eram rachados. 

Júpiter que orientava as filhas. A menstruação era dolorosa, tinham cólica e ficavam 

de cama. O pai ia à farmácia e comprava remédio. 

 A abordagem da medicalização social evidencia que o tratamento das doenças eram 

feitos pelo pai; não houve relato de idas à médico. A asma era tratada com biotômico. 

Provavelmente também era medicada por balconista, evidenciado na narrativa das 

cólicas menstruais em que Júpiter recorria aos medicamentos farmacêuticos. A 

medicalização estava ligada a cultura popular e diretamente com a indústria 

farmacêutica. 

Pode-se observar a ação da medicalização social feita não pela prescrição médica; 

provavelmente o acesso a este profissional era difícil e cara. Fica evidente a ligação a 

especialidade farmacêutica. Júpiter conhece alguns medicamentos e, quando 

necessário, recorre a farmácias.   

Compreensão, manejo, significado 

Em casa era super elogiada, os avós a achavam a neta mais bonita. Também Júpiter 

tinha uma admiração especial por ela. Era a filha predileta, pois fazia de tudo para 

agradá-lo; queria fazer tudo certinho. 

Servia de exemplo para os irmãos. “No meu aniversário sempre tinha festa surpresa e 

para os meus irmãos não. Eu achava que era melhor que eles”. 

Diana ficava com raiva pois o dinheiro sumia. “O dinheiro ia para o bar e para as 

festas. Ele pagava coisas para os outros”.  

Diana ficava muito preocupada com a falta de dinheiro na casa, foi cúmplice de 

Latona, fazia compras para a casa e trazia coisas que Júpiter achava que não eram 

necessárias, como vassoura, detergente e etc.” 

Júpiter era impaciente com Letona, e Diana era a única pessoa que o acalmava.  Era a 

única que conseguia conversar com ele. Comprava linhas, entregava roupas e tentava 

fazer tudo para agradar o pai; não se permitia errar. Sempre era elogiada. 

Cenas com conotações positivas: 

 Metade esquerda: Escola, ela e a irmã, ela e o tio. Ponte. 

Metade direita superior: o trem. Representa o pai. É o desenho de maior tamanho. 

Forças de resiliências são observadas neste setênio. A narrativa de ser sempre 
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elogiada pela família, a dedicação aos estudos, o diálogo com o pai, a cumplicidade 

com a mãe para as compras da casaevidenciam a formação de um caráter solidário, 

que busca alternativas para a difícil vida familiar. 

A vida religiosa foi outro fator importante nesta fase. Um espaço de cultivo de fé e 

confiança. São essas as forças que caminham na vida de Diana. Guiada por padrões 

que a fazem pensar ser superior aos irmãos, ser mais amada pelo pai e pelos avós. 

Futuramente, quando olha para o passado, o sentimento de culpa a faz pensar que era 

má. 

 

TERCEIRO SETÊNIO (14 a 21 anos): 

Arquétipos Biográficos 

Influência de Vênus (amor) Maturidade terrestre, maturidade sexual, travessia do 

limiar do mundo celeste para o mundo terreno. Individuação do corpo astral. A 

corporalidade torna-se o alicerce do anímico. Procura da própria identidade por meio 

de ideologias. Tensão entre as polaridades de ideais e desejos físicos. Importante o 

círculo de amigos. Busca da verdade do acontecimento. Verdades espirituais: exigir 

autenticidade dos adultos. Na procura de si mesmo, confronta com o adulto. Carregar 

responsabilidades. Busca de liberdade interior e exterior. Busca do auto 

reconhecimento.  Qual é o sentido da via? Valorização do dinheiro para satisfazer os 

próprios desejos. Época do aprendiz. Final do período: ocorre a crise de identidade. 

Presente polaridade, histeria e neurastenia. Qualidades planetárias. 

Magra, poucos seios, estatura média, sente inveja das colegas que tinham seios 

volumosos e corpos atraentes. Acha irmã mais desenvolvida e mais atraente. 

Ficou assustada com o despertar sexual, pai ajuda entender a menarca. 

Fã de Michael Jackson, Diana tinha muitos sonhos e desejo de morar em outra cidade, 

queria ser arquiteta (Busca de liberdade interior e exterior).   

Com 15 anos o pai perguntou se eu queria uma festa ou um presente, eu quis uma 

festa. Casa pequena. Muitas pessoas foram convidadas e a maioria ficou do lado de 

fora, no paredão. Júpiter era rígido e não deixava namorar, quando na festa Diana vai 

dançar com um rapaz, o pai olha com cara de desagrado. 

Nessa escola faz muitos amigos e continua sendo boa aluna. 

Com 18 anos tira a carteira de identidade e termina o segundo grau.  

Forma-se. Com 19 anos vai trabalhar como caixa de supermercado. 

Veio a fase de trabalho. Diana acha que esta fase foi pior para ela. Ajudava em casa, 

foi o primeiro passo para a minha liberdade dos trabalhos domésticos”.  

Representação da festa de 15 anos: Casa (vermelho), na porta o pai (vermelho) Diana 

(amarelo) “Eu dançando com pai a valsa de 15 anos”. 

Azul escada e paredão com pessoas em azul (homens) e vermelho (mulheres). A 
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primeira fila dos homens encostados no paredão (peito e tórax) e a segunda fila de 

mulheres em frente aos homens (cabeça).  

Observações: Um triângulo, portanto: poder, direito e verdade. Não há possibilidade 

de exercício do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que funcione 

dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo poder à produção da 

verdade e só podemos exercê−lo através da produção de sua produção. Para 

caracterizar não o seu mecanismo, mas sua intensidade e constância, poderia dizer 

que somos obrigados pelo poder a produzirmos a verdade, somos obrigados ou 

condenados a confessá-la ou a encontrá−la. (Foucault) 

Este corpo tão disputado por forças sociais agora torna-se alicerce do anímico, do 

mundo dos sentimentos. É preciso amadurecer nesta terra cheia de desafios, dores, 

sofrimentos e contradições sociais. Diana inicia outra fase em sua vida. A relação 

neste setênio é com o mundo fora de casa. Amigos e mundo do trabalho e confronto 

com a família. Desperta-se para a vaidade, compara seu corpo com o corpo da irmã e 

o das colegas, com sentimento de inveja por ser magra e com poucos seios. 

Busca a liberdade através do trabalho no supermercado e aulas particulares. Era a 

libertação do trabalho doméstico. O dinheiro para satisfazer os próprios desejos era 

gasto com as despesas da família. Diana agora se impõe contra a mãe, e a disputa 

entre as duas se agrava. Ela é como o pai, nutre a família e esta é uma maneira de se 

colocar no mundo. Os questionamentos com a mãe mostram que seu pensamento 

exige coerência dos atos dos adultos. Latona também demonstra seu 

descontentamento privando Diana de alimentos. Sobrecarregada continua mantendo o 

padrão anterior de parceria com pai, que a decepciona quando descobre que tem uma 

amante. Cena marcante neste setênio é o seu aniversário de quinze anos. A pintura 

mostra a casa com Diana e Júpiter dançando a valsa e, do lado oposto, os convidados, 

meninas e meninos separados, representam o padrão de comportamento imposto: 

proibido namorar, o que retarda o encontro com o sexo oposto até a idade de 

dezenove anos. Interessante nesta narrativa é que existe uma ruptura com o pai ao 

descobrir, na mesma época, que tem uma amante. Uma nova concorrente?  Diana 

rompe com o padrão e busca um par. 

O que significa verdade para Diana? Quais são seus direitos?  

Diana inicia outra fase em sua vida. A relação neste setênio é com o mundo fora de 

casa. Amigos, mundo do trabalho e confronto com a família. Desperta-se para a 

vaidade, compara seu corpo com o corpo da irmã e o das colegas. Sentimento de 

inveja por ser magra e com poucos seios. O corpo tão disputado por forças culturais 

torna-se alicerce do anímico, do mundo dos sentimentos. É preciso amadurecer nesta 

terra cheia de desafios, dores, sofrimentos e contradições sociais.  

Cena marcante neste setênio é o seu aniversário de quinze anos. A pintura mostra 

uma casa com Diana e Júpiter dançando a valsa. Do lado oposto os convidados, 

meninas e meninos separados representam o padrão de comportamento imposto. 

 Proibido namorar. 

 Busca a liberdade através do trabalho no supermercado e das aulas particulares. Era a 

libertação do trabalho doméstico. O dinheiro para satisfazer os próprios desejos era 
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gasto com as despesas da família. Diana agora se impõe contra a mãe e a disputa 

entre as duas se agrava. Ela é como o pai, nutre a família, e esta é uma maneira de se 

colocar no mundo. Os questionamentos com a mãe mostram que seu pensamento 

exige coerência dos atos dos adultos. Latona também demonstra seu 

descontentamento privando Diana de alimentos. Sobrecarregada, continua mantendo 

o padrão anterior de parceria com pai. Tamanha sobrecarga de vida do trabalho, 

estudos e vida familiar não libertou a asma. Vemos neste setênio um indício da 

utilização de prática da tradição cultural. Diana lembra com carinho da mãe fazendo 

simpatia na Sexta Feira Santa com remédio de raizeiro 

Grandes questões tomam a vida de pensamentos do sujeito: o que significa verdade e 

direitos. Qual é o poder de Diana sobre seu corpo, sua vida? Ela rompe com essa 

norma de comportamento quando descobre, aos dezenove anos, que o pai tem uma 

amante, e ela se abre para a busca do sexo oposto. Encontra o primeiro namorado. 

Sofrimento psíquico 

Com 15 anos teve um professor de matemática que pouco ensinava e ela sente-se 

angustiada pois não consegue entender. “Foi um trauma na minha vida. “Era 

apaixonada em matemática e não aprendi nada”. Chegava em casa e ficava só 

chorando. O pai não deixava estudar na casa de colegas. Não conseguiu passar em 

matemática e ficou de recuperação pela primeira vez. “Foi uma grande decepção, 

fiquei magoadíssima”. 

Não faz vestibular com medo de ficar reprovada, faz outro curso de segundo grau, o 

magistério. 

Uma vez viajou para Volta Redonda com Selene. Júpiter não quis se despedir dizendo 

que elas não iriam voltar; iam morrer na viagem. Este fato fez Diana ter medo de 

viajar e andar na frente do carro. 

Fez concurso para a Caixa Econômica e não foi aprovada. Resolve que não vai fazer 

mais concurso. 

Chapéu azul de formatura. “Não coloquei o chapéu, não fui na formatura, estava de 

recuperação em matemática. Foi a minha primeira recuperação. 

Esquadros e réguas: sonho em ser arquiteta. (indo para os ares) 

Considerações: a pintura mostra em azul o trajeto da casa para o mundo do trabalho, 

deixando por último o sonho e a escola. 

“O homem é o único ser que conhece os seus limites e o aceita. Revoltar-se e 

perseverar, sofrer com paciência e resignarse, tudo isso é parte integrante da saúde do 

homem. 

A raiz onírica de Diana é desmantelad; a pintura mostra réguas e esquadros voando. 

O diploma, o chapéu de formatura são sonhos que ficaram para trás. Diana sofreu um 

impacto anímico que a fez desistir do sonho e direciona para o mundo do trabalho: a 

recuperação em matemática. Marca que reforçou a sua baixa estima, já não era mais 

capaz. Faz parte do senso comum dos excluídos socialmente que o corpo 

precocemente deve ser utilizado como força de trabalho que sucumbe sonhos e os 

legitima como inferior à classes sociais abastadas. Corpo é trabalho, é dinheiro para 
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nutrir a família. A sua própria humanidade tornou-se sua primeira inimiga. Da aluna 

exemplar um golpe reforçou sua condição de inferioridade: não adianta tentar, não vai 

passar no vestibular, não é capaz de passar em concurso. Começa a surgir um 

elemento novo, paralisante, o medo. Medo de não se sair tão bem, medo de não ser 

reconhecida, medo de viajar, medo da morte. Revolta-se, mas sofre com paciência e 

resignação. Não conseguir ser bemsucedida como os outros. Há elementos que 

começam a apontar como uma das principais patologias: a consciência coletiva de 

submissão dos menos favorecidos à ideologia de exploração e a entrega passiva do 

corpo como um cordeiro ao abate. 

Quer ser livre, sonha em sair de casa e fazer arquitetura A raiz onírica de Diana é 

desmantelada pelo trauma da recuperação em matemática. A pintura mostra réguas e 

esquadros voando. O diploma, o chapéu de formatura são sonhos que ficaram para 

trás. Diana sofreu um impacto anímico que a fez desistir do sonho e a direciona para 

o mundo do trabalho. Para o senso comum o corpo dos excluídos socialmente deve 

precocemente ser utilizado como força de trabalho. Sucumbe seus sonhos e a legitima 

como inferior às classes sociais abastadas. Corpo é trabalho, é dinheiro para nutrir a 

família. A sua própria humanidade tornou-se sua primeira inimiga. Da aluna 

exemplar, um golpe reforçou sua condição de inferioridade: não adianta tentar, não 

vai passar no vestibular, não é capaz de passar em concurso. Começa a surgir um 

elemento novo, paralisante, o medo. Medo de não sair tão bem, medo de não ser 

reconhecida, medo de viajar, medo da morte. Revolta-se mas sofre com paciência e 

resignação. Elementos que começam a apontar como uma das principais patologias: a 

consciência coletiva de submissão dos menos favorecidos à ideologia de exploração e 

a entrega passiva do corpo como um cordeiro ao abate. 

Medicalização Social 

Latona fazia simpatias na sexta-feira da Paixão e tomava um remédio feito por 

raizeiro nas luas cheias. 

Tamanha sobrecarga de vida do trabalho, estudos e vida familiar não libertou a asma. 

Vemos neste setênio um indício da utilização de prática da tradição cultural. Diana 

lembra com carinho da mãe fazendo simpatia na Sexta Feira Santa com remédio de 

raizeiro. 

Compreensão, manejo, significado 

Sem referência. 

 

 

QUARTO SETÊNIO (21 à 28 anos) 

Arquétipos Biográficos 

Paralelismo com o primeiro setênio: espelhamento 28 anos nenhum. 

Procura da própria identidade no mundo. 

Novas impressões, aventuras, tanto interiores como exteriores. 
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Natural insegurança e independência anímica do ambiente. 

Aceita-se papéis e normas. Ideais sem limites. 

Ponto de vista considerado correto. 

Procura-se por parceiros que sejam capazes de ser complementares na vida 

profissional. Opinião dos outros é importante. Trabalho tem que dar sustento 

financeiro. 

24° ano, se espelha 18°, momento adequado para conclusão dos estudos.Para alguns 

anos de experimentação. Luta pela liberdade pessoal, pela independência dos 

elementos paternos e maternos, pela autonomia.Aos 27, 28 anos, crise dos talentos, 

que é o reconhecimento da própria vocação. 

Com 21 anos Diana tem a sensação de que atingiu a maior idade. Sempre foi de doar-

se para a família para os irmãos. 

Imagem de uma borboleta voando. 

Diana sente-se cansada e sobrecarregada com o trabalho no supermercado, a ajuda 

nas costuras do pai e o bar à noite. Começa a ficar rancorosa.Com 25 anos saiu do 

supermercado, foi assaltada e teve pânico. A partir desta data, dedica às aulas 

particulares. Com 24 anos conhece Orion, namorado de uma amiga. “Ela contava 

como ele era. Mandava versos, flores e cartas bonitas. Eu gostava dele mais pelas 

coisas que ela contava”. Quando a amiga briga com Orion, Diana fica interessada. Ela 

começa a sair com Orion e com Ubiratã até que um dia é descoberta e decide ficar 

com Orion. Ele também mandava cartas com versos românticos e flores. Pediu a 

Júpiter Diana em namoro. Júpiter não gostava dele; era muito calado, não se 

entrosava nas festas. Um fato marcante na biografia de Diana foi o que acontece 

quando tem 25 anos. “Com 25 anos que Deus me deu a minha mãe”.  Letona se 

aproxima de Diana. Todos os dias dava banho, vestia e colocava a filha na cama. 

Também preparava a comida que Orion levava no horário do almoço. Diana não tinha 

forças e se encontrava fraca e magra. Ficou internada durante 22 dias.“Até o 

momento da doença, não sabia o motivo da minha existência. Deus tinha me 

preparado para que eu descobrisse dentro de mim o que faltava: o amor de uma mãe, 

o reconhecimento e o próprio amor que encontrara luz e a minha alma acalmou-se, 

encontrou a paz”.Euobriguei ele a decidir e ele aceitou”. Júpiter não aprovava o 

casamento. “Ele não gosta de trabalhar”. Casou-se com Orion quando tinha 27 anos. 

Queria ter um lugar só dela, ajuda Orion a construir uma casa antes da construção ter 

terminado.Apóso casamento foram para casa e adormeceu. Achou que tinha tido Lua 

de Mel, mas Orion negou. A alergia de pele agravou e durante duas semanas Orion 

evitou Diana. Ela, ainda virgem, procurou Júpiter e contou que o casamento não havia 

sido consumado. Júpiter aconselhou a anulação.Após o casamento foram para casa e 

adormeceu, achou que tinha tido Lua de Mel, mas Orion negou. A alergia de pele 

agravou e durante duas semanas. 

O período de 21 a 28 anos foi um período de grandes mudanças na vida do sujeito. A 
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pintura inicia com uma grande borboleta azul saindo do casulo e voando. Esta 

representa o nascimento e a libertação do Eu, dando a impressão de um ser que inicia 

um caminho de individuação. Toda pintura mostra aspectos positivos. Novas 

impressões, aventuras, tanto interiores como exteriores. 

Com 24 anos começam novas forças, define sua missão de professora, larga o 

supermercado e encontra o futuro marido.  

Quer livrar-se do passado e construir a sua vida com um companheiro idealizado. 

Agora é o pai que se coloca entre os dois. Aquele homem não serve para a filha. 

Diana é decidida, começa a construir uma casa com o noivo e se casam antes da 

construção ter terminado. Luta pela liberdade pessoal, pela independência dos 

elementos paternos e maternos, pela autonomia. 

Sofrimento psíquico 

Adoecimento, encontro com a mãe. “Meu coração. Dois corações juntos que se 

tornam um. Eu e minha mãe.” 

O pulmão, considerado na antroposofia o órgão terra, se manifesta com um processo 

inflamatório que leva o sujeito a uma prolongada hospitalização. A grave doença 

colocou Diana diante da morte e também do encontro amoroso com os cuidados 

maternos. Estamos diante de uma situação em que um estado considerado patológico 

pode, na verdade, ser uma força individual de cura. Não representa pathos, um 

padecer em sofrimento passivo. Podemos pensar que existe no ser humano forças 

sanativas através das quais o indivíduo consegue o reequilíbrio por meio do 

conhecimento. Neste sentido, a doença passa a ter uma conotação positiva. Através 

do adoecimento Diana encontra a própria identidade no mundo; “Até o momento da 

doença não sabia o motivo da minha existência”. Dois corações sobrepostos em 

intenso vermelho-carmim, no centro do desenho, representam a grande importância 

deste evento. Semelhante à pintura do nascimento, mostra a carência da figura 

materna na vida do sujeito. A pintura ainda expressa uma angústia: a aceitação, a 

influência do meio ambiente, a necessidade de estar misturada com o coração 

materno.  

Medicalização Social 

“Até o momento da, não sabia o motivo da minha existência. Deus tinha me 

preparado para que eu descobrisse dentro de mim o que faltava: o amor de uma mãe, 

o reconhecimento e o próprio amor que encontrara luz; e a minha alma acalmou-se, 

encontrou a paz”. 

Firme nos papeis e nas normas de boa cristã, entrega seu corpo virgem ao homem 

amado. O casamento não consumado e a possibilidade de anulação mostram a relação 

de poder escondidos no corpo social. A verdade sob forma de representação e 

aceitação legitima o poder jurídico e religioso sobre o corpo da mulher. Se o 

casamento fosse anulado, certamente caberia ao médico o relatório comprovando a 

virgindade. 

Compreensão, manejo, significado 

O período de 21 a 28 anos foi um período de grandes mudanças na vida do sujeito. A 
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pintura inicia com uma grande borboleta azul saindo do casulo e voando representa o 

nascimento e a libertação do Eu, dando a impressão de um ser que inicia um 

caminho de individuação. Toda pintura mostra aspectos positivos. Novas impressões, 

aventuras, tanto interiores como exteriores. 

 

QUINTO SETÊNIO (28 a 35 anos): 

Arquétipos Biográficos 

Mudanças de costumes e hábitos. Forças cordiais (sentimento) e pensar (intelecto) 

devem encontrar-se. Uma nova fase respiratória na vida. De que forma o mundo é 

organizado e como eu me organizo neste mundo? Se refere à profissão e à família.  

Vivências de morte e ressurreição tornam-se evidentes. 

Constroem-se os fundamentos da própria existência. 

Experiências transformam-se em segurança, autoafirmação.  

Espelhamentos:  

31 anos: 

-28 anos (casamento) X 35 anos (morte do pai); 

28 anos: -28 anos (casamento) X 35 anos (morte do pai). 

21 anos: 

-7 anos (humilhação: mãe cortou cabelo curto) X 35 anos (morte do pai) 

-9 anos (Festa Junina) e 10 anos (Primeira Comunhão) X 32 anos (retorno da asma, 

nascimento da primeira filha) 

-12 anos (vergonha dos colegas da sala) X 31 anos (aborta e abandona a faculdade) 

Diana inicia este setênio casada, fazendo faculdade e ainda muito ligada à família. 

Saía de casa às 8 h, ia para a casa dos pais para dar aula particular, fazia as refeições 

com eles, depois ia para a faculdade e chegava em casa depois das 23h. 

Marido não valoriza os estudos. 

Diana não ficava em casa porque se sentia só, estava insatisfeita e lamentava com os 

pais. Queria ser mãe, mas Orion alegava que tinha que ter estabilidade financeira. 

Aos 31 anos abandona a faculdade, gravidez e aborto. 

Diana engravida; estava com 32 anos.  

Com tratamento e repouso a gestação chegou a termo e o parto foi cesariana. Nasceu 

uma menina a quem deu o nome de Aradia. Da maternidade Diana foi direto para a 

casa dos pais. Precisava de cuidados depois da cirurgia. Nos primeiros dias, chorava 

de dor nas mamas para alimentar a filha. Latona foi muito presente e ajudou a cuidar 
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da neta. O elo entre as duas se intensificou. Orion ia à noite para ajudar, mas 

reclamava. 

A asma, que havia cessado na infância, retorna com o nascimento de Aradia. 

A partir daquele momento, Diana só vivia para o bebê. “Era a minha vida, o que me 

fazia feliz”. Latona também ficou muito ligada à neta, parecia que queria dar para ela 

o que não deu para Diana. Elas vão todos os dias para a casa dos pais. Diana com as 

aulas lá, e Latona e Júpiter cuidando da netinha. 

Júpiter não estava bem de saúde; tinha problema de coração. Quando Diana tem 35 

anos, morre o pai. Latona falou: “Morreu aquele que você mais amava. Vocês não 

virão mais aqui. Igual a ele vocês não me amam”. 

Latona ficou sozinha, Diana ia todos os dias ficar com ela e continuou dando aulas lá. 

A casa que os pais moravam era de herdeiros, e os parentes do pai queriam vende-la e 

pressionavam Latona. 

Neste setênio o sujeito mostra que ainda está ligado à família de origem. Não muda os 

costumes e os hábitos. Continua passando o dia na casa dos pais e voltando para casa 

tarde. Não criou um ambiente em sua nova casa. Precisa mudar. Forças do 

pensamento não encontram respostas para os sentimentos. Para ela falta um filho. 

Não consegue equilibrar a vida familiar com a vida profissional, não consegue 

desvincular-se dos pais. A primeira gravidez é um choque. A cena da enfermaria 

provavelmente a remete a antigos sentimentos: as outras mulheres com filhos e ela 

“vazia”.  Quem sabe a vergonha dos colegas com doze anos? Começa a evitar o 

marido, foge de sofrimentos. A segunda gravidez e o nascimento da filha a faz 

aproximar-se mais da mãe. Latona cuida da criança como se estivesse cuidando de 

Diana. A filha é tudo para ela. O fundo da pintura em amarelo mostra uma força 

espiritual vinculada ao mundo anímico (astral), ao vital. Tem uma relação com o 

passado, com o que se formou e agora terminou. É o fundo que preenche as cenas 

deste setênio. Uma expressão da vida cósmica que repousa na atmosfera da terra. Um 

portal para a encarnação e a excarnação. A filha no útero e os espermatozoides em 

azul da Prússia representam uma força de encarnação do ambiente astral para o vital 

(amarelo) e deste para o físico (azul). Interessante é a representação da morte do pai 

na mesma cor. Desencarnar do físico para o vital (azul) e deste em direção ao astral 

(amarelo). Existe uma harmonia nesta parte da pintura. Uma tranquilidade. 

Na região inferior esquerda, a imagem do coração reaparece. Agora com três 

corações: Diana, a mãe e a filha. O mundo de Diana se resume às três. A narrativa dá 

a sensação de que Diana fica viúva com Latona. Mantém o convívio na casa paterna e 

intensifica a relação recíproca de cuidados.  A imagem dos corações ligados transmite 

a sensação de tensão. O tum, tum parece uma bomba prestes a explodir. Não houve 

um novo respirar com o mundo, o que fez o pulmão dar um novo sinal. A asma 

retornou.  

Sofrimento psíquico 

Morte do pai, perda da gravidez. 

A primeira gravidez é um choque. A cena da enfermaria provavelmente a remete a 

antigos sentimentos. Quem sabe a vergonha dos colegas com doze anos? As outras 
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mulheres com filhos e ela “vazia”. 

Medicalização social 

Nada digno de nota. 

Compreensão, manejo, significado 

A asma, que havia cessado na infância, retorna com o nascimento de Aradia. 

Não houve um novo respirar com o mundo. Mantém os padrões. 

 

SEXTO SETÊNIO (35 a 42 anos): 

Arquétipos Biográficos 

Alma da consciência. 

Rotina no trabalho e na família traz um vazio. 

Necessidade do autoconhecimento. 

Eu aceito as minhas limitações, como também as dos outros? Possuo coragem para 

encarar os meus fracassos?  O que posso aprender com eles?  

Revalorização. Descartar valores velhos e encontrar valores novos. 

Crise de autenticidade que leva a pessoa a perceber-se a si mesma. 

O ter torna-se ser. Quem sou eu afinal? 

Missão cármica torna-se mais evidente. 

37 anos, novas mudanças na profissão... 

Agora é possível aceitar os pais com as suas falhas. 

Sinto-me obrigado a usar minhas habilidades sociais. É isto que o mundo quer de 

mim? 

Tive mais responsabilidades, as tarefas e as despesas eram comandadas por mim. 

Conversava com meus irmãos; dividíamos as despesas; nossa mãe não recebia 

benefício nenhum”. 

Latona cuidava de Arádia e a levava para a escolinha. Nos finais de semana, levava a 

mãe para sua casa. Fazia de tudo para que não sofresse e se sentisse só.  

A vida de Diana seguia de forma pacata e com mais responsabilidades. Chegou a 

ficar apática: calava-se e ficava magoada diante de provocações. Não almejava mais 

nada, achava que a vida estava completa, estava acomodada 

Nasceu uma menina, pequena e branquinha, deram a ela o nome de Artemis. Desta 

vez foi Latona que foi para a casa de Diana ajudar nos cuidados com o bebê. Diana 

adorava amamentar Artemis, logo que tirou os pontos, retornou as aulas particulares. 
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Orion estava mais presente e dava todo apoio que precisasse. 

Um mês depois que começou atrabalhar na escola, estava angustiada. Artemis dava 

muito trabalho, chorava muito e sentia falta da mãe. Latona queixava de dor no 

estômago.  

A rotina no trabalho e a responsabilidade familiar trazem um vazio que causa 

acomodação e apatia. Diana não espera mais nada. Acteão e Acádia pedem mais um 

filho. A família precisava crescer. Nasceu Artemis e Diana segue a mesma rotina: 

vivendo com a ajuda da mãe para o cuidado das filhas.  

É um período de muitos questionamentos para Diana. A necessidade de mudanças 

surge como sentimentos de insatisfação, de solidão. Diana não tem consciência de 

que precisa dar novos passos na vida e entra em desespero. Latona escuta e aconselha.  

Na pintura deste setênio repete-se a imagem do óvulo com os espermatozoides e a 

morte com mais dramaticidade e lágrimas na metade esquerda do desenho. Na metade 

direita, uma nova imagem, agora da família. O marido aparece pela primeira vez, 

apagado na cor amarelo limão. A mulher com as duas filhas parece feliz. A linha azul 

sai da representação da morte da mãe e vai até a família, simbolizando que algo desta 

morte vive na vida diária do sujeito. As crianças brincando mostram que um caminho 

do destino de Diana a coloca na trilha do magistério. 

Sofrimento psíquico 

Em uma Sexta-Feira Santa Diana em desespero começou a queixar da vida a Latona: 

“Não tem ninguém para me ajudar. Se meu pai estivesse vivo... Falei tanta coisa que 

minha mãe falou que ia me ajudar. Reclamei tanto da vida que parecia que estava 

cobrando a ajuda dela”. 

A conversa de Diana com Latona passa a fazer parte da vida de Diana, que se sente 

culpada pela morte da mãe. “Dentro de mim, eu fui culpada dela ter sentido mal. Foi 

aí que começou a minha depressão. Comecei a ver que eu era amarga e maldosa. Ela 

não teria morrido se eu não levasse os meus problemas para ela. Eu não tinha mais 

ninguém, queria morrer”. 

Tudo é em vão. Diana sentia-se culpada e se odiava. Quando estava feliz, achava que 

não merecia e retornava para a amargura anterior.  

Muito emocionada, ao relatar este fato para o grupo, diz que sentiu mais a morte da 

mãe do que a do pai e que, devido à culpa, fazia psicoterapia até aquela data. Há doze 

anos estava vivendo com os fantasmas que a culpavam da morte da mãe. 

“Este setênio foi terrível com esta perda; acabou com o meu espírito! Forças 

negativas se apossaram de mim, meu mundo começou a desmoronar”. 

Uma nuvem negra ofusca os sentimentos de Diana quando, depois de um desabafo, a 

mãe adoece e morre. Diana não aceita as suas limitações e se culpa pela morte de 

Latona. Era uma pessoa má, estava condenada ao sofrimento. Fracassada e sem 

coragem para encarar a vida e a aprendizagem com a dor, torna-se amarga, deprimida, 

condenada a carregar a culpa que a atormenta diariamente. Utiliza a expressão, 

“acabou com o meu espírito!” Podemos traduzir como: “acabou com a minha 
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consciência!” Sem forças para guiar a própria vida, segue acorrentada às forças do 

passado. Podemos interpretar aí uma anomalia, uma enfermidade: a imagem que 

Diana tem do seu valor, do seu destino. Incapaz de refletir, de buscar forças para 

instituir novas normas para encarar o seu sofrimento, ela se torna uma doente. 

Medicalização Social 

Nada referente. 

Compreensão, Manejo, significado 

Pintura: as crianças brincando mostram que um caminho do destino de Diana a coloca 

na trilha do magistério. 

 

SÉTIMO SETÊNIO (42 a 49 anos) 

Arquétipos Biográficos 

Espelhamentos:  

ESPELHAMENTO DE 31 ANOS: 

-14 anos (alegria nascimento do irmão) e 15 (festa de 15 anos) X 49 anos (preparar 

festa de 50 anos) Psicoterapia. 

- 15 anos (recuperação em matemática) X 48 anos (hipertensão arterial, psicoterapia e 

psicofármaco. 

-19 anos (começa a trabalhar no supermercado, descobre que pai tem amante). 

X 44 anos (Chamada para assumir concurso público e distanciamento do marido). 

-21 anos (desejo de sair de casa) X 42 anos (passa em concurso público). 

 

ESPELHAMENTO DE 28 ANOS: 

-7 anos (humilhação por cortar cabelo curto) X 49 anos (prepara festa de 50 anos) e 

50 anos (síndrome do pânico, tratamento psiquiatra). 

- 9 anos (falta par para a Festa Junina) X 46 anos (aniversário da filha de 15 anos, 

desejo de separar do marido). 

-12 anos (vergonha das colegas, tentativa suicídio) X 44 anos (Chamada para assumir 

concurso público, importância dos colegas de trabalho, distanciamento do marido) 

Pode ser uma fase de crise existencial. Tendo dominado a crise, a pessoa percebe a 

sua realização cármica. É possível enxergar a vida como um grande panorama da 

nossa história. Começa a estar disponível a capacidade para o altruísmo. Coragem 

para a ação. 
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Maior confronto com o sósia e pavor pelo envelhecimento. 

Diana sempre almoçou na casa de Latona. Agora tinha que cuidar da sua vida: fazer 

comida, arrumar a casa e cuidar de duas filhas. Achava a vida muito difícil, ainda 

com momentos atribulados que ela chama de crises, sentimento de abandono e 

desespero. “Não demonstrei coragem diante da situação. A falta de apoio e ajuda da 

minha mãe causaram tristeza, desconforto, desânimo e falta de motivação”. 

Com 42 anos faz concurso na prefeitura para auxiliar administrativa em escola 

pública. Com 44 anos é chamada para assumir o cargo em uma creche. Diana ficou 

muito feliz com este emprego e com o trabalho em equipe. 

 Ela pode demonstrar o que sabia, exercitar a criatividade, ser valorizada e apoiada 

emocionalmente pelos amigos de trabalho. “Foi o meu processo de transformação, 

criatividade e trabalho em equipe. Comecei a cuidar mais de mim. Antes não dava 

importância para a beleza física, não dava tempo. Ocupava-me com as tarefas 

domésticas, filhas e alunos. 

Muda exteriormente neste setênio. Começou a cuidar do corpo, e a convivência com 

colegas de trabalho trouxe alegrias, intercaladas com crises de ansiedade e dermatite 

alérgica. Mudou comportamento e passou a agir de forma diferente. Distante de 

Orion, as filhas são a razão da sua vida e ainda carrega a culpa pela morte de Latona. 

Com 48 anos foi diagnosticada com hipertensão arterial. Procurou cardiologista que, 

além dos ainti-hipertensivos, iniciou com Fluoxetina, depois trocou para Amitriptilina 

e acrescentou Frontal. 

“As mãos representam alergias, as mãos coçavam muito. Eu sofrida, muitas brigas 

com o marido, e muito nervosa. Estava dependente dele. Ele falou que ia dar o 

dinheiro e as ordens”. 

Da família velha Diana só carrega a culpa pela morte da mãe. Tem que assumir sua 

nova família. A vida ficou difícil e uma crise existencial se instala, com períodos de 

descontrole emocional. Pensamentos soltos, o passado vampirizando o presente. 

Sentimentos de rejeição e de incapacidade.      

 

Sofrimento Psíquico 

Orion e Diana estavam mais separados. Ela se distanciava dele; sentia tomada pela 

rotina do dia a dia, e a imagem que tem dela é a de um robô. Sem entusiasmo, fazia as 

coisas automaticamente.  

Diana queria separar de Orion. Ficou muito magoada quando disse que queria separar 

e ele objetou: “Quem vai te querer se tem duas filhas para criar?”.  

 

O grande conflito de Diana neste setênio foi o casamento. A crise conjugal se 

intensifica.  A pintura deste setênio representa essa ferida. A festa de quinze anos da 

filha com símbolos de pensamentos, uma mulher em vermelho-carmim, ajoelhada, 

desesperada e gritando. Uma mão representando alergia. Ela decide separar de Orion 
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e é humilhada; “quem vai querer uma mulher com duas filhas para criar?”. Orion 

tocou na ferida da rejeição.  

 

Medicalização 

Crises de ansiedade frequentes e diagnóstico de hipertensão arterial. O cardiologista 

deu o diagnóstico: o problema era emocional. Problema emocional cura-se com 

ansiolítico e antidepressivo. A alergia da pele se intensifica. A solução foi acrescentar 

mais um médico, o dermatologista. Nada se resolveu. Diana continuou tendo crises de 

ansiedade que agravavam a dermatite. A pele não consegue separar o mundo interior 

do exterior. Procurou ajuda com outro profissional da saúde, uma psicóloga.  As 

crises são sinais, uma forma do organismo manifestar as suas normas. Uma 

solicitação da consciência para integrar o caminho de vida na sua existência. Diana 

não desiste do itinerário terapêutico, e os médicos se esforçam em vão para devolvê-

la o estado de satisfação vital. 

Compreensão, Manejo, significado 

Apesar da grande crise existencial, Diana sempre foi guerreira e buscou uma nova 

independência. Ter passado no concurso público representou algumas vitórias: a 

libertação do trabalho doméstico, o trabalho em equipe e a oportunidade de 

demonstrar sua criatividade. O espaço do trabalho tornou um lugar de libertação. 

Diana é reconhecida pelas colegas e começa a se valorizar-se.  

 

OITAVO SETÊNIO (49 a 52 anos) 

Arquétipos Biográficos 

Regência de Júpiter: sabedoria, visão global, calma, indulgência, abnegação, gratidão, 

harmonia. Fase da sabedoria. A inteligência tornou-se sabedoria com a ajuda da 

prática de vida. É possível descobrir as concatenações sábias da própria biografia e 

aprender a escutar mais a própria voz interior, como também as questões e as tarefas 

que vêm ao nosso encontro, a partir do mundo exterior. 

Cumpriu-se a realização na vida e agora a pessoa está livre para dedicar-se a missões 

mais humanitárias. Encontrar um novo ritmo de vida a partir deste setênio. 

“Encontrei um novo ritmo de vida, sentia-me flexível e estimulada. O trabalho me 

motivava”.  

Diana continua ansiosa, e a pressão arterial aumentava. As idas ao cardiologista eram 

frequentes. 

Aos 49 anos começa a preparar a festa de aniversário de 50 anos. Achava que não iria 

viver mais que isso e tinha medo de morrer. 

A festa de 50 anos foi um sucesso. Orion fez de tudo para ajudar. 

Diana ainda sentia medo de envelhecer, tinha sentimentos que a jogavam na cama. 

No trabalho, autoexigente, começa a ter dúvida se fechou as janelas, se trancou a 
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porta; contava os alfinetes que levou para preparar as festas. Ficava atormentada por 

compulsões.  

Começa a sentir falta do marido e, ao mesmo tempo, dependente. Dependia da 

opinião de Orion para tomar atitudes em relação à família e também em relação ao 

trabalho. Não tinha desejo sexual, tinha preguiça, desânimo. “Parecia sentir que o 

corpo estava paralisado e incapaz de sentir. Nas relações sentia-me agoniada, tensa e 

bem nervosa”. 

Esta fase representa a fase atual do trabalho com Diana. 

Espelhamentos: 

-12 anos (vergonha das colegas, sapato pintado e tentativa de suicídio) X 51 e 50 

anos: pânico, queda do marido da laje. Começa tratamento com psiquiatra. 

-14 anos (alegria, nascimento do irmão) e 15 (festa de 15 anos) X 49 anos (preparar 

festa de 50 anos) Psicoterapia. 

Marido: Dependência, imagem do masculino, distanciamento, necessidade de nova 

forma de relação. 

O mundo do trabalho foi o elemento mais importante para encontrar um novo ritmo 

de vida. Motivada ao trabalho, sentia-se flexível e estimulada. Essa expressão do 

sujeito mostra que o encontro com os colegas de trabalho foi um elemento de resgate 

da autoconfiança, uma oportunidade de entrar em contato com feridas passadas da 

relação com colegas de escola. Diana estava novamente sendo reconhecida. Foi o 

período que começa a preparar a festa de cinquenta anos. Autocondenada, não 

consegue escutar a voz interior e se apega aos conselhos dos outros para tudo o que 

vai fazer. Dependente e com pouco afeto para com o marido, precisa matar a imagem 

do pai e construir uma nova forma de relação.   

Sofrimento psíquico 

Diana ainda sentia medo de envelhecer, tinha sentimentos que a jogavam na cama. 

“A ansiedade e o pânico se apossaram de mim, aumentando o meu medo da morte e, 

assim, contribuindo para a minha paralisia às situações e problemas”. 

 

Não tinha como correr, as imagens do passado ainda a paralisavam. Não consegue 

atravessar o limiar do medo. Refugia-se na cama em crises de ansiedade. 

Medicalização 

Diana continua ansiosa e a pressão arterial aumentava. As idas ao cardiologista eram 

frequentes. 

Antes de completar 51 anos, Orion sofre um acidente, cai de uma laje onde estava 

trabalhando, sofre lesões na coluna e fica em auxílio durante alguns meses. Diana fica 

desesperada com a possibilidade da morte de Orion. Fica mais ansiosa e acrescenta 
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consultas ao psiquiatra. Ele substitui a Amitripitilina pela Sertralina e mantém o 

Frontal. Neste momento tem apoio de cardiologista, psiquiatra e psicoterapeuta. Por 

orientação do psiquiatra também entrou em licença médica. “A ansiedade e o pânico 

se apossaram de mim, aumentando o meu medo da morte e assim contribuindo para a 

minha paralisia às situações e problemas”. 

A pressão arterial sobe, e a ansiedade se transforma em pânico quando Orion sofre 

um acidente. O cardiologista e o dermatologista não são suficientes; foi preciso 

iniciar com outra especialidade, o psiquiatra. Diana não consegue gerir a sua vida e a 

intervenção dos especialistas, em vez de promover a sua autonomia, torna-a mais 

dependente de medicamentos e de aconselhamentos.  

As compulsões representavam que a esfera do sistema rítmico estava afetada. Repete 

como as costelas, como as inspirações e expirações dos pulmões, como os batimentos 

cardíaco. O ato volitivo não atinge a consciência, e ela tem que retornar várias vezes 

para conferir se a tarefa foi executada. Perdeu a confiança em si mesma. Perdeu o fio 

que conduz a própria vida. Totalmente dependente, vive de conselhos de colegas, 

marido, psicoterapeuta e médicos.  

Compreensão, Manejo, significado 

Um dia o grupo biográfico perguntou a Diana por que ela não falava do marido. Ela 

disse: “Acho que o meu marido é o culpado de tudo. Há dois anos decidi separar e 

não separei por causa das minhas filhas.”  
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9.5 Espelhamentos 

Esquema de registro do Corpus segundo espelhamento dos 31 anos e meio
26

, no 

instrumento/técnica Grupo Biográfico. 

Setênio Evento Sentimento Setênio Evento Sentimento 

0 Nascimento 

(pai tem que 

escolher entre 

mãe e filha) 

 63   

1 Nasce Selene  62   

2   61   

3 Nasce Acteão  60   

4   59   

5 Nasce Sérvio  58   

6   57   

7  

Cortou o 

cabelo curto 

 

Rejeição da 

mãe 

56   

8   55   

9 Falta de par 

para festa 

junina 

 

Rejeição 

54   

10 -Primeira 

Comunhão 

 

 

Religiosidade 

53   

11 Muda de 

escola, vai para 

o ginásio 

Medo de não 

adaptar 

52 -Nova 

visão da vida. 

 

-Reencontra o 

marido 

-Liberta as filhas 

                                                           
26

Neste espelhamento observa-se a individualidade que se encarna cada vez mais no seu corpo, chega ao 

máximo de encarnação aos 31 anos e meio para depois desprender-se gradativamente. Observa-se também a 

dinâmica repetitiva dos três sistemas (neuro-sensorial, rítmico e metabólico e dos membros). Pode-se fazer 

correlações com patologias, relacionadas aos sistemas, e acontecimentos externos com repercussões 

emocionais (Burkhard, 2002). 
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-Tenta ser 

autônoma. 

-Fé em Deus 

 

12 -Sapato vinho 

pintado de 

preto 

-Tentativa de 

suicídio 

-Vergonha 

dos colegas de 

sala. 

-Tristeza 

51 -Desejo de 

separar-se do 

marido. 

-Grupo 

Biográfico 

-Busca da 

verdade da 

relação. Desejo 

de autonomia. 

13   50 - Festa de 50 

anos 

-Marido Caiu 

da laje 

-Síndrome do 

pânico. 

-Procura 

psiquiatra 

(Sertralina e 

Frontal)  

 

 

-Dependência do 

marido 

-Medo de perder 

o apoio. 

 

14 

 

 

 

 

 

-Menarca 

Nascim

ento de irmão 

(Febo) 

 

-Ser mulher 

-Alegria 

49 Retorna 

psicoterapia 

Prepara festa 

50 anos 

-Autocuidado 

-Acha que vai 

morrer 

15 -Festa de 

aniversário. 

-Recuperação 

em matemática 

-Alegria 

-Decepção, 

angústia 

-Começa a 

48 -Hipertensão 

arterial. 

-Começa a 

fazer uso de 

psicotrópico 

Ansiedade 
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-Começa a dar 

aula particular 

ganhar 

dinheiro. 

Ajuda a 

família 

(Fluoxetina, 

Amitripitilina, 

Frontal), 

prescritos por 

cardiologista. 

 

 

16 Muda 

de escola (avô 

consegue bolsa 

em escola 

particular) 

 47   

17 -

Primeira 

paquera 

 46 -Aniversário 

de 15 anos da 

filha. 

-Deseja 

separar-se do 

marido 

Contrariedade 

com o marido. 

Mágoa 

18 -Termina 

Segundo Grau 

- Faz curso de 

magistério 

 45   

19 -Vai trabalhar 

no  

supermercado 

-Conflito com a 

mãe 

-Descobre que 

o pai tem 

amante 

-Tem que 

trabalhar 

-Primeiro 

passo para se 

livrar do 

trabalho 

doméstico 

-sentimento 

de rejeição  

 

44 -É chamada 

no concurso 

público. Novo 

emprego. 

- Distancia do 

marido. 

 

-Novas amizades. 

Começa a ter 

autocuidado. 

Oportunidade de 

ser criativa e 

valorizada no 

trabalho. 

-Distanciamento 

do parceiro. 

20 Primeiro 

namorado 

 43   

21 Desejo de sair  42 -Passa no Autonomia 
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de casa concurso 

público 

 

22   41 -Sai da escola 

e volta para 

aulas 

particulares. 

-Sobrecarregada 

com 

responsabilidades 

 

23 -Termina curso 

de magistério 

  

40 

  

24 -Conhece o 

futuro Marido   

 39 -Trabalho em 

escola. Para 

aula particular 

-Morte da 

mãe 

“Forças 

negativas se 

apossaram de 

mim. Meu 

mundo começou 

a desmoronar” 

Culpa pela morte 

da mãe. 

Começa a 

depressão. 

Começa a vida 

familiar. 

Esposo mais 

presente. 

25 -Pneumonia e 

internação 

-Encontro com 

a mãe 

-Entende o 

sentido da vida 

 38 -Nasce a 

segunda filha 

-Decisão familiar 

-Aumenta os 

laços com a mãe. 

26 -Entra na 

faculdade 

 37 -Engravida  

27   36   

28 -Casamento Espaço 35 Morte do pai. Tristeza  
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próprio 

29   34   

30   33   

31 -Engravida e 

aborta (ovo 

cego) 

-Abandona a 

faculdade. 

- Tristeza, 

choque 

emocional 

32 - Engravida e 

nasce a 

primeira filha 

-Retorno da 

Asma 

- Insegurança e 

alegria 

-Sufocada 

 

 

Esquema de registro do Corpus segundo espelhamento dos 21 anos
27

 no 

instrumento/técnica Grupo Biográfico. 

Setênio Evento Sentimento Setênio Evento Sentimento 

0 Escolha entre 

mãe e filha 

 42 Passa em 

concurso 

público 

 

1 Nasce Selene  41 Sai da 

escola e 

começa aula 

particular 

 

2   40   

3 Nasce Acteão  39 Trabalho em 

escola, 

Morte da 

mãe. 

 

4   38 Nasce a 

segunda 

filha 

 

5 Nasce Sérvio  37 Engravida  

6   36   

                                                           
27

 Utilizado para pessoas com menos de 40 anos e também para observar a influência externa da infância 

sobre a formação do caráter e da alma humana (Burkhard, 2002). 
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7 Mãe corta 

cabelo curto 

 35 Morte do pai  

8   34   

9 Falta par para a 

Festa Junina 

 33   

10 Primeira 

comunhão 

 32 Engravida, 

nasce filha, 

retorna a 

asma 

 

11 Vai para o 

ginásio 

 31 Engravida, 

aborto 

Abandona a 

faculdade 

 

12 Vergonha das 

colegas 

Tentativa de 

suicídio 

 30   

13   29   

14 Nasce Febo 

(alegria de 

cuidar do 

irmão) 

Menarca 

 28 Casamento  

15 Festa 

aniversário 

Aula particular 

 27   

16 Muda de escola  26 Entra na 

faculdade 

 

17 Primeira 

paquera 

 25 Pneumonia . 

Internação, 

Encontro 

com a mãe 
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18 Termina 

segundo grau 

 24 Conhece 

futuro 

marido 

 

19 Trabalhar no 

supermnercado. 

Conflito com a 

mãe. 

Descobrte que 

pai tem amante. 

 23 Termina 

curso de 

Magistério 

 

20 Primeiro 

namorado 

 22   

21 Desejo de sair 

de casa 

 21   

 

 

Esquema de registro do Corpus do segundo espelhamento, dos 28 anos
28

, no 

instrumento/técnica Grupo Biográfico. 

Setênio Evento Sentimento Setênio Evento Sentimento 

0 Escolha do 

pai 

 56   

1 Nasce Selene  55   

2   54   

3 Nasce Acteão  53   

4   52 Reencontro 

com o marido, 

Libertação das 

filhas. 

Obs: esse 

espelhamento 

com o 

primeiro 

setênio é um 

caminho de 

libertação. 

                                                           
28

 Este espelhamento relaciona-se ao caminho de liberdade e responsabilidade do ser humano, segundo os 

ensinamentos de Steiner (Steiner, 1924): “muitos encontram aí o elemento da livre escolha, de algo novo 

ligado à responsabilidade” (Burkhard, 2002, p.128). 
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5 Nasce Sérvio  51 Deseja separar-

se do marido. 

Grupo 

biográfico. 

 

6   50 Festa de 50 

anos, Marido 

caiu da lage 

Síndrome do 

pânico 

Tratamento 

com psiquiatra 

 

7 Mãe corta 

cabelo curto 

para não 

precisar 

cuidar. 

Humilhação 

 

49 Psicoterapia 

Prepara festa 

de 50 anos 

 

8   48 Hipertensão 

Arterial 

Começa a fazer 

uso de 

psicotrópico 

 

9 Falta  par 

para a Festa 

Junina 

 47   

10 Primeira 

Comunhão 

 46 Aniversário de 

15 anos da 

filha. 

Deseja separar-

se do marido. 

 

11 Muda de 

escola, vai 

para ginásio 

 45   

12 Vergonha do 

sapato vinho 

Tenta 

 44 É chamada no 

concurso 

público. 
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suicídio Distanciamento 

do marido. 

13   43   

14 Menarca 

Nascimento 

de Febo 

 42 Passa em 

concurso 

público 

 

15 Festa de 

aniversário 

Aula 

particular 

 41 Volta a dar 

aula particular 

 

16 Muda de 

escola (Avô 

consegue 

bolsa) 

 40   

17 Primeira 

Paquera 

 39 Trabalho, 

escola, 

Morte da mãe 

 

18 Termina 

Segundo grau 

Faz 

Magistério 

 38 Nasce a 

segunda filha 

 

19 Trabalho no 

supermercado 

Descobre que 

o pai tem 

amante 

 37 Segunda 

gravidez 

 

20 Primeiro 

namorado 

 36   

21   35 Morte do pai  

22   34   

23 Termina 

Magistério 

 33   
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24 Conhece o 

futuro marido 

 32 Engravida e 

nasce a 

primeira filha 

Retorno da 

asma 

 

25 Pneumonia, 

internação 

Encontro 

com a mãe 

Entende o 

sentido da 

vida 

 31 Engravida e 

aborta 

 

Obs: pode 

abrir-se para a 

maternidade. 

26 Entra na 

faculdade 

 30   

27   29   

28 Casamento  28   

 

Observações dos espelhamentos: 

ESPELHAMENTO DE 31 ANOS: 

-12 anos (vergonha dos colegas, sapato pintado e tentativa de suicídio) X 51 e 50 

anos: pânico, queda do marido da laje. Começa tratamento com psiquiatra. 

-14 anos (alegria com nascimento do irmão) e 15 (festa de 15 anos) X 49 anos 

(preparar festa de 50 anos) Psicoterapia. 

- 15 anos (recuperação em matemática) X 48 anos (hipertensão arterial, psicoterapia 

e psicofármaco. 

-19 anos (começa a trabalhar no supermercado, descobre que o pai tem amante) X 

44 anos (Chamada para assumir concurso público e distanciamento do marido). 

-21 anos (desejo de sair de casa) X -42 anos (passa em concurso público). 

-24 anos (conhece o futuro marido) X 39 anos (morte da mãe) 

- 25 anos (pneumonia e encontro com a mãe) X 38 anos (nasce a segunda filha, mãe 

é figura muito presente) 39 anos (morte da mãe). 

-28 anos (casamento) X 35 anos (morte do pai). 
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ESPELHAMENTO DE 28 ANOS: 

-7 anos (humilhação por ter que cortar cabelo curto) X 49 anos (prepara festa de 50 

anos) e 50 anos (síndrome do pânico, tratamento com psiquiatra). 

- 9 anos (falta par para a Festa Junina) X 46 anos (aniversário da filha de 15 anos, 

desejo de separar-se do marido). 

-12 anos (vergonha dos colegas, tentativa de suicídio) X 44 anos (Chamada para 

assumir concurso público, importância dos colegas de trabalho, distanciamento do marido). 

- 14 anos (menarca, nova fase de vida) X 42 anos (passa em concurso público). 

-28 anos (casamento) X 35 anos (morte do pai). 

ESPELHAMENTO DE 21 ANOS: 

-5 anos (nasce irmão) X 37 anos (gravidez). 

-7 anos (humilhação quando a mãe cortou seu cabelo curto) X 35 anos (morte do 

pai). 

-9 anos (Festa Junina) e 10 anos (primeira comunhão) X 32 anos (retorno da asma, 

nascimento da primeira filha). 

-12 anos (vergonha dos colegas da sala) X 31 anos (aborta e abandona a faculdade). 

 

 

 


