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Saber Viver 

” Não sei... Se a vida é curta 

Ou longa demais para nós, 

Mas sei que nada do que vivemos 

Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe,  

Braço que envolve,  

Palavra que conforta,  

Silêncio que respeita,  

Alegria que contagia,  

Lágrima que corre,  

Olhar que acaricia,  

Desejo que sacia,  

Amor que promove.  

E isso não é coisa de outro mundo,  

É o que dá sentido à vida.  

É o que faz com que ela  

Não seja nem curta,  

Nem longa demais,  

Mas que seja intensa,  

Verdadeira, pura...  

Enquanto durar” 

Cora Coralina 

 

 

 

 



 
 

  

Resumo 

 

PROCOPIO, C. V. A. Relações objetais e estrutura de personalidade: mulheres envolvidas 

em casos de violência doméstica. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Psicologia da 

Saúde, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014.  

 

A violência doméstica é um fenômeno que preocupa a sociedade e deve ser objeto de 

destaque, é grave pois pode deixar marcas físicas e psicológicas. Ela aterroriza famílias e é 

assustador, principalmente por ocorrer, na maioria das vezes, no local onde as pessoas 

deveriam sentir-se seguras e protegidas, dentro de suas próprias casas. Há um esforço para 

medir a incidência da violência doméstica. Contudo, a família, a relação conjugal e o 

ambiente doméstico, na atualidade, ainda são considerados privados e particulares, o que 

dificulta a precisão da magnitude real deste tipo de violência. Assim, esta pesquisa teve como 

objetivo avaliar as relações objetais e estrutura de personalidade de mulheres envolvidas em 

casos de violência doméstica. Para tanto, utilizou-se do método qualitativo, foram avaliadas 

quatro mulheres envolvidas em violência doméstica, com idade superior a 18 anos. Como 

instrumentos foram empregados um Questionário Sociodemográfico e o Teste das Relações 

Objetais de Phillipson (TRO). Os resultados mostraram que a estrutura de personalidade 

destas mulheres apresenta-se com o predomínio de traços esquizoides. No Sistema Tensional 

Inconsciente Dominante, a dinâmica da personalidade apresenta medos, desejos e defesas das 

posições Viscocárica e Esquizoparanoide. Tal dinâmica sugere fragilidade estrutural, 

persecutoriedade e dependência dos objetos. Refletindo sobre a questão da violência e de 

como essas mulheres se submetem a ela, por meio dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

observou-se que se trata de um tipo de relação de objeto com extrema dependência, permeada 

pelo ódio e culpa persecutória. Esta última mobiliza a permissividade do superego que precisa 

satisfazer todos os desejos do objeto de dependência. Ao mesmo tempo que são agredidas, 

elas também agridem, por não suportarem a ausência do objeto e o desejo de fundir-se a ele 

parece ser o gatilho que dispara os ataques. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam 

levar à reflexão sobre políticas públicas e intervenções mais eficazes para diminuir a 

incidência deste tipo de violência e o sofrimento dessas mulheres.  

 

Palavras-chave: Violência Doméstica; Violência contra Mulher; Personalidade; Teste das 

Relações Objetais; 



 
 

  

Abstract  

PROCOPIO, C. V. A. Object Relations and personality structure: women envolved in cases 

of domestic violence. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Psicologia da Saúde, 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014.  

 

 Domestic violence is a phenomenon that concerns society and should be highlighted, 

is serious because it can leave physical and psychological scars. It terrorizes families and it's 

scary, especially to occur, most of the time, the place where people should feel safe and 

secure within their own homes. There are efforts to measure the incidence of domestic 

violence. However, the family, the marital relationship and the home environment, today, are 

still considered private, hindering the accuracy of the real magnitude of this kind of violence. 

Therefore, this study aimed to evaluate the object relations and personality structure of 

women involved in cases of domestic violence. Used the qualitative method, were analyzed 

four women involved in domestic violence, older than 18 years. The instruments were 

employees a Sociodemographic Questionnaire and the Test of Object Relations Phillipson's. 

The results showed that the personality structure of these women presented with a 

predominance of schizoid traits. At the Tension Unconscious Dominant System, the dynamics 

of personality has fears, desires and defenses of Viscocárica and paranoid-schizoid position. 

This dynamic suggests structural weakness, paranoid and dependent objects. Reflecting on the 

issue of violence and how these women undergo it, by the results obtained in this study, it was 

observed that this is an object type of relationship with extreme dependence, permeated by 

hatred and persecutory guilt. This persecutory guilt mobilizes the permittivity of the superego 

that must meet all dependency object's wishes. While they are attacked, they also hurt, they 

can not tolerate the absence of the object and the desire to merge it seems to be the trigger that 

sets off the attacks. Expected that the results of this research may lead to reflection on more 

effective public policies and interventions to reduce the incidence of such violence and the 

suffering of these women. 

 

Keywords: Domestic Violence; Violence against Women; Personality; Test of Object 

Relations; 
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1 Introdução 

 

 O fenômeno da violência é um tema que preocupa a sociedade e merece destaque, é 

grave pois deixa marcas físicas e psicológicas e em alguns casos leva à morte. 

Para esta pesquisa é importante compreender a violência e uma de suas principais 

definições foi elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (2002, p. 3), que afirma: 

“a violência é o uso intencional da força física ou do poder, real ou por ameaça, contra a 

própria pessoa, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que pode resultar 

em morte, lesão, dano psicológico, problemas de desenvolvimento ou privação”.  

Entre as várias formas de violência interessa para este estudo a violência doméstica, 

que é uma das divisões sociais estabelecidas para explicar a violência. Este tema vem sendo 

estudado há tempos e cada achado é motivo de interesse para mais estudos. É intrigante e 

desperta empenho de pesquisadores. Este tipo de violência assombra muitas famílias e é 

assustador principalmente por ocorrer no local onde as pessoas deveriam sentir-se seguras e 

protegidas, no ambiente doméstico.  

Diniz, Santos e Lopes (2007) afirmam que a violência doméstica acontece no 

ambiente das relações familiares, onde é socialmente considerado um lugar privilegiado de 

proteção, amor e solidariedade. O padrão de família idealizado, que parece natural, não é o 

único existente, nem o mais “correto”, contudo, está vinculado à família nuclear burguesa e 

no imaginário social deve ser constituído a qualquer custo. 

Waiselfisz (2012) averiguou, em sua pesquisa, que dos atendimentos de Violência 

Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, 65,4% dos casos foi contra mulher, ou seja, 

praticamente dois a cada três atendimentos foram às mulheres, o que indica alto índice de 

violência contra a mulher. 

Embora exista crescimento no número de tentativas para medir a incidência da 

violência doméstica, a família, a relação conjugal e o ambiente doméstico, na atualidade, 

ainda são considerados privados e particulares, desta forma dificultam a precisão da 

magnitude real da violência intrafamiliar, o que pode levar a subnotificações e banalização 

deste fenômeno (ROSA; BOING; BÜCHELE; OLIVEIRA; COELHO, 2008). Com base no 

relatório da OMS o Brasil ocupa a sétima posição entre 84 países do mundo, como um dos 

países de elevados números de feminicídio, com a taxa de 4,4 homicídios para cada 100 mil 

mulheres. Verificou-se que em 68,8% dos atendimentos a mulheres vítimas de violência, a 
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agressão aconteceu em sua própria residência e o principal agressor é o parceiro ou ex-

parceiro (WAISELFISZ, 2012). 

Altos níveis de feminicídio frequentemente são acompanhados de elevados níveis de 

tolerância da violência contra as mulheres, dentre os mecanismos que prevalecem e 

contribuem para esta tolerância está a culpabilização da vítima como justificativa da 

violência, a mulher como provocadora, foi a estuprada quem provocou o incidente, a forma 

como esta mulher se vestia (WAISELFISZ, 2012). 

Waiselfisz (2012) verificou que as maiores taxas de vitimização de mulheres estão 

concentradas na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade; com predomínio para o intervalo de 

20 a 29 anos, no entanto, nas idades acima dos 30 anos há tendência de queda. Já quanto aos 

agressores, nas idades iniciais até os 4 anos destaca-se sensivelmente a mãe; o pai aparece 

quase que exclusivo dos 4 anos até os 14 anos de idade das mulheres, como principal 

responsável pelas agressões, este papel paterno vai sendo substituído progressivamente pelo 

cônjuge ou namorado, que predominam como agressores a partir dos 20 anos da mulher até os 

59 anos; a partir dos 60 anos, são os filhos que assumem o papel de agressores. Quanto ao 

tipo de violência sofrida, o que predomina é a violência física com 44,2% dos casos; a 

psicológica ou moral representa 20% e a violência sexual é responsável por 12,2% dos casos, 

sendo que a última é mais significativa na faixa etária de 1 a 14 anos de idade, sendo que a 

partir dos 15 anos o tipo de violência preponderante é a física. 

Independentemente de como se mostra a violência, nota-se que as mulheres são as 

principais vítimas e uma das consequências é o estresse pós-traumático. Embora a violência 

doméstica seja um problema de saúde pública, a sociedade persiste em naturalizar as relações 

violentas no ambiente familiar (DINIZ et. al.,2007).  

Em setembro de 2006 a Lei Maria da Penha foi promulgada e desde então as taxas de 

homicídio de mulheres apresentou visível queda, contudo, a partir do ano de 2008 os índices 

de violência retomaram patamares anteriores, o que deixa claro a insuficiência das políticas 

públicas (WAISELFISZ, 2012). 
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1.1 Violência Doméstica  

 

Deslandes, Gomes e Silva (2000) entendem violência doméstica como as variadas 

formas de violência interpessoal (agressão física, abuso sexual, abuso psicológico, 

negligência) que ocorrem dentro da família, cometidas por um agressor em condições de 

superioridade (física, etária, social, psíquica e/ou hierárquica). Para Azevedo e Guerra (1998), 

a violência doméstica advém de um conflito de gerações (contra crianças e adolescentes) e de 

gênero (violência contra mulher. Para este autor, os conflitos são resultados da dificuldade em 

lidar com as diferenças.  

Waiselfisz (2012) em sua pesquisa, observou que nas situações de violência, a 

residência da vítima é o principal local das agressões (71,8%). Isso ocorre em todas as faixas 

etárias, mas principalmente da criança até os 10 anos de idade e da mulher a partir dos 30 

anos. Ou seja, a agressão ocorre na própria residência da vítima, o que faz entender que é no 

âmbito doméstico, que ocorrem a maior parte das situações de violência vividas pelas 

mulheres e crianças. 

A partir dos dados apresentados no parágrafo anterior, vale salientar de acordo com 

Diniz et. al (2007) que a família, no pensamento social, deveria ser o local de acolhimento, de 

harmonia, de proteção e afeto entre pai, mãe e filhos. 

Para Ferrari (2002), o desejo de domínio, controle e poder sobre a outra pessoa é o que 

nutre a violência doméstica que pode ser considerada como um fenômeno multicausal que 

abrange experiências de socialização, fatores culturais, fatores situacionais de estresse e 

características patológicas.  

A pesquisa de Zancan, Wassermann e Lima (2013), a qual teve por objetivo 

compreender a percepção de mulheres sobre a violência sofrida pelo parceiro íntimo, mostrou 

que a permanência na relação acontece devido às expectativas de alterações no 

comportamento do companheiro.  

A violência doméstica também pode ser vista como multifatorial, o abuso de 

substâncias como álcool ou outras drogas e ainda o sentimento de ciúmes por parte do 

companheiro são fatores que contribuem como causa da violência segundo a percepção de 

mulheres estudadas. Ainda de acordo com estas mulheres, quando os companheiros as 

agridem sob efeito de álcool ou outras drogas, muitas vezes elas não os denunciam por 

considerá-los outra pessoa naquele momento (ZANCAN et. al. 2013). 
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 Para Zancan et. al (2013), um ambiente familiar com histórico de violência 

presenciada ou sofrida na infância corrobora para um comportamento violento, também pode 

indicar vulnerabilidade do gênero, relacionada com a violência sofrida na vida adulta; 

contudo, foi constatado que se os padrões de comportamento violento na família não forem 

interrompidos, podem se reproduzir através de gerações. 

 A Violência Doméstica está associada a problemas de saúde mental. Mulheres que 

sofrem este tipo de violência estão mais propensas a apresentar comorbidades psiquiátricas 

pertinentes à presença de histórico violento durante a infância e adolescência. Elas tendem a 

apresentar maior fragilidade e podem sofrer implicações permanentes na autoestima e 

autoimagem, ficam menos seguras e se tornam predispostas à depressão (MOZZAMBANI; 

RIBEIRO; FUSO; FIKS; MELLO, 2011).  

 Para Mozzambani et al. (2011), a incapacidade das vítimas de violência doméstica em 

elaborar e sair desta relação, pode estar associada a vivências dissociativas e amnésia das 

experiências traumáticas o que caracteriza o comprometimento mental. Não se pode assegurar 

se as patologias encontradas no estudo são consequências ou causas da Violência Doméstica, 

que podem estar presentes desde a infância, sendo este um fator de risco durante a vida adulta. 

Pode-se dizer que pesquisas com os homens envolvidos em violência doméstica são 

raras, Rosa et al. (2008) realizaram um estudo com o objetivo de investigar as causas da 

agressão conjugal contra a mulher a partir da ótica do homem. Os resultados mostraram que 

as causas mesclam-se no cotidiano, acumulam-se sob a forma de conflitos e aparecem em atos 

violentos. Os resultados ainda revelaram que os homens não demonstram compreensão ativa 

de que são agressores, contudo, reconhecem a violência cometida, mas não identificam que 

suas ações o caracterizam como autor da violência, eles não deixaram transparecer 

arrependimentos, uma vez que deram certa insignificância ao comportamento violento, 

justificando suas ações como atitudes de defesa ou de reação ao comportamento da 

companheira. 

Na literatura há certa confusão a respeito de como se deve proceder com o agressor, de 

acordo com Rosa et al. (2008, p.158),  

“É preciso que o homem autor da violência não se configure 

unicamente como caso de polícia, que a Lei Maria da Penha seja 

efetivamente implementada nos estados e municípios, para que os   

envolvidos em situações de violência sejam institucionalmente 

acolhidos. E que a sociedade se indigne e assegure à pessoa agredida 

segurança e dignidade, uma vez que, sozinha, não possui instrumentos 
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capazes de romper com essa realidade para vencer o medo e denunciar 

as situações de violência”. 

 

Os mesmos autores ainda afirmam que, para pensar na solução da violência doméstica 

deve-se olhar os aspectos mais complexos que vão além da penalização, uma vez que ela afeta 

não só o indivíduo e as vítimas diretas, mas também a família e a sociedade como um todo. 

 De acordo com Colossi e Falcke (2013), a violência tem causas multifatoriais e 

demanda observações ampliadas na tentativa de compreender os diversos aspectos 

envolvidos. Em seu estudo com casais observaram que nos três casos estudados as pessoas 

estiveram envolvidas na infância em contextos de violência doméstica. Esta vivência se 

apresenta naturalizada e revela uma realidade familiar tanto de sofrimento quanto de 

referência.  

 Adamo (1999, p. 158) afirma que “a violência doméstica aponta não só para uma 

dinâmica viciosa de privação e traumas mas, essencialmente, para uma falta de experiências 

emocionais que possam ser significadas e alcançar representações em símbolos”. Ainda 

completa que há imensa incapacidade de as pessoas envolvidas em violência doméstica, 

vivenciarem as emoções e pensá-las de modo a propiciar uma integração permanente.  
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1.2 Personalidade: Estrutura e Dinâmica 

 

A psicologia se desenvolveu a partir da filosofia e da fisiologia experimental no século 

XIX. A partir de então, ficou marcado também o início das teorias da personalidade, que 

foram desenvolvidas por profissionais da medicina, tendo como figura principal Freud 

(HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

A teoria da personalidade se desenvolveu a partir de questionamentos sobre por que 

indivíduos desenvolviam sintomas neuróticos muitas vezes incapacitantes quando não havia 

patologia orgânica. As questões postas eram: quais são as causas implícitas ao comportamento 

humano, como a saúde mental poderia ser recuperada, entre outros. Concernente ao interesse 

na funcionalidade e na motivação do indivíduo, os teóricos da personalidade acreditam que a 

compreensão a respeito do comportamento humano dar-se-á a partir do estudo da pessoa em 

sua totalidade; sendo assim, o sujeito deve ser visto como uma pessoa inteira, funcionando em 

seu ambiente natural (HALL et. al. 2000). 

Em meio a muitas definições do que é personalidade, HALL et al. (2000, p.33) dizem: 

 “...a personalidade é definida pelos conceitos empíricos específicos que 

fazem parte da teoria da personalidade empregada pelo observador. A 

personalidade consiste concretamente em uma série de valores ou 

termos descritivos que descrevem o indivíduo que está sendo estudado 

em termos das variáveis ou de dimensões que ocupam uma posição 

central dentro de uma teoria específica”.  

De acordo com HALL et al. (2000), só é possível definir personalidade, ao concordar 

com a estrutura de referencial teórico com a qual a personalidade será examinada. A primeira 

teoria sistemática da personalidade foi desenvolvida por Sigmund Freud. 

A Teoria da Personalidade desenvolvida por Freud descreve a estrutura da 

personalidade como sendo formada por três grandes sistemas: o id, ego e superego, sendo o 

comportamento quase sempre produto da interação destes sistemas, dificilmente um deles 

atua sem os outros dois. O id é tido como o sistema original da personalidade, é a matriz da 

qual se determinam o ego e o superego, está presente desde o nascimento e consiste em tudo o 

que é psicológico, não tem nenhum conhecimento da realidade objetiva e representa o mundo 

interno da experiência subjetiva, seu objetivo é evitar a dor e obter prazer; o Id somente 

distingue a realidade subjetiva da mente. Já o Ego caracteriza os objetos na mente dos objetos 

no mundo externo. O Ego forma-se porque as necessidades do indivíduo demandam 
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transações adequadas com o mundo objetivo da realidade e procura distinguir experiências 

verdadeiras de experiências falsas; além disso, o Ego tem domínio sobre todas as funções 

cognitivas e intelectuais. O Ego não é independente do id e sim, uma porção organizada do id, 

seu papel é de mediação entre as exigências instintuais do indivíduo e as condições do 

ambiente. O Superego tem como principais funções, inibir impulsos do id, persuadir o ego a 

substituir objetivos realistas por objetivos moralistas e buscar a perfeição. É o último sistema 

da personalidade a se desenvolver, representa os valores tradicionais e os ideais da sociedade 

internalizados, conforme interpretados pelo indivíduo e impostos por recompensas e punições. 

O superego é a força moral da personalidade, a partir da sua formação o autocontrole substitui 

o controle parental. Vale salientar que a personalidade normalmente opera como um todo e 

estes três sistemas apresentados trabalham juntos (HALL et. al. 2000). 

Para além da descrição acima, que esclarece a teoria freudiana de um ponto de vista 

mecânico, baseado nas estruturas que compõem a mente, Segal (1975) assinala a importância 

para Freud do conflito psicológico central. Para além do conflito entre a sexualidade, a 

autopreservação e a realidade, ele reconhece a existência “de um conflito interno 

desempenhado pela agressividade, na ansiedade e no sentimento de culpa”. Além disso, Freud 

(1923/1976), ao apresentar o superego, reconhece além deste uma estrutura que ele 

denominou de objeto interno. Então, a severidade do superego infantil não tem 

necessariamente uma correspondência com os objetos reais. Este objeto interno é formado, 

conforme define Caper (1990) por Fatos Materiais e Imateriais. Não necessariamente 

correspondem aos objetos do mundo externo, ou apenas aos fatos materiais.  

Em sequência à teoria Freudiana apresenta-se a de Melanie Klein, que tem sua origem 

nas últimas contribuições de Freud (Segal, 1975).  Ela, audaciosamente, utiliza o método 

psicanalítico como ideal para crianças, diz Segal (1975) afirma que Klein insistiu em manter 

intacta a postura psicanalítica e a técnica de Freud. Assim a partir das noções de objeto 

interno postuladas por Freud ela revela sua teoria das relações objetais.  

Klein (1952/1982) mostra que o bebê, já ao nascimento, possui um ego, embora pouco 

estruturado, mas capaz de estabelecer as primeiras relações com o mundo externo, isto é, 

capaz de estabelecer relações de objeto. Segal (1975) confirma que Melanie Klein em sua 

teoria das relações objetais postula que as crianças possuem uma história, que pode ser 

utilizada na transferência, pois os objetos internos já constituídos e em constituição poderão 

ser projetados no analista e por este discriminados. Baranger (1977), também mostra que os 

objetos internos, segundo Klein, fazem parte de uma constelação de fenômenos chamada 
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posição e só podem ser entendidos dentro desta dinâmica. Posição implica numa maneira 

particular de o ego estabelecer relações objetais.  

Klein (1946/1985) descreve o desenvolvimento mental e o progresso das capacidades 

mentais do bebê, nos seus primeiros meses de vida. Ela acentua a importância da ansiedade 

primitiva e dos consequentes mecanismos defensivos empregados para atenuá-la. As posições 

apresentam medos, desejos e defesas próprias que as caracterizam e os objetos são 

caracterizados pela cisão e ou splitting. Isto é, a posição esquizoparanoide (PS) apresenta 

ansiedades primitivas (=persecutórias), provenientes do instinto de morte que ameaça a frágil 

estrutura egoica, que se defende por meio de mecanismos primitivos como a identificação 

projetiva maciça, clivagem do objeto e dos impulsos, idealização, escotomização.  

Simon (1986) em sua compreensão da PS mostra que já nas primeiras introjeções dos 

objetos parciais há a percepção da angústia primária; o bebê sente medo do aniquilamento e, 

para evitá-lo, o ego faz uso de sua primeira defesa: a deflexão. Como resultado, surge o 

primeiro objeto persecutório situado fora do ego. Tal deflexão é como se fosse uma fantasia 

onipotente de expulsar um monstro aterrorizante para fora, neste momento da expulsão já é 

estabelecida uma relação de objeto. Nesta etapa os objetos são sempre cindidos, são bons ou 

maus, os bons são amados e os maus odiados. As relações com os objetos são determinadas 

pela fantasia (=fatos imateriais). 

 De acordo com Rosa (2005), a Posição Esquizoparanoide apresenta pulsões 

agressivas, fortes e de natureza sádico-oral, que coexistem com pulsões libidinais. Nesta 

posição os desejos inconscientes estão empenhados em separar o bom objeto do objeto mau, e 

também em incorporar a bondade do seio para o interior do self, anseia-se proteger o self bom 

do aniquilamento, visto que um self muito bom fica indefeso por perder a agressividade, o que 

seria uma defesa eficiente frente aos perseguidores. 

Na Posição Esquizoparanoide predominam sentimentos como angústia intensa de 

natureza persecutória, inveja, voracidade e ambivalência. O objeto é tido como parcial, ou 

seja, visto como “bom” e “mau”, o que pode ser chamado de splitting, o objeto bom é 

idealizado. As defesas desta posição são utilizadas para proteger o ego do aniquilamento, são 

elas: negação, controle onipotente do objeto, identificação projetiva e introjetiva, 

escotomização, idealização e clivagem (ROSA, 2005). Na evolução desta posição surge a 

posição depressiva, 

Na posição depressiva Klein (1946/1985) o ego caminha para sua integração, os 

objetos são reconhecidos como totais. Nesta posição é possível reconhecer o peito nutridor, 
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pertencente à mãe (um objeto externo) e que traz satisfação. Deste fato (= fato material) 

resultam os sentimentos de perda e culpa. A possibilidade de vivenciar esta nova experiência, 

reconhecer que o objeto está separado do ego e sobre o qual não tem controle e ao mesmo 

tempo é dependente, constitui o desafio da posição depressiva, que é a possibilidade de 

elaboração do luto. Essa elaboração leva a integração do ego e os mecanismos defensivos 

mais elaborados como identificação projetiva (=saudável), deslocamento, sublimação e 

repressão passam a ser utilizados. A importância desse processo de superação da posição 

esquizoparanoide e elaboração da posição depressiva, segundo Simon (1989), é que a pessoa 

se torna mais tolerante e sábia. Resulta desta formulação a importância da superação das 

perdas. 

Essa posição, segundo Simon (1986), inicia-se entre o quarto e o sexto mês do bebê e 

ocorre de forma gradual, dependendo da tolerância do ego à integração dos objetos parciais 

bons e maus e das angústias e ambivalências correspondentes. A elaboração desta nova 

posição vai perdurar o resto do primeiro ano de vida da criança. Assim que as angústias 

básicas forem superadas e houver maior integração e adaptação da realidade, os mecanismos 

de defesa serão menos psicóticos e mais neuróticos. A integração dos objetos avança de 

acordo com a capacidade de síntese do ego. 

O objeto passa a ser percebido como total na Posição Depressiva, na qual as pulsões 

agressivas e libidinais são atenuadas e os desejos inconscientes consistem na inibição da 

agressividade e no desejo de reparação do objeto. O ego, aos poucos, abdica da fragmentação 

em busca da coesão para que se possa diminuir a distância entre o objeto fantasiado, quando o 

ego introjeta o objeto como um todo, as relações com o mundo exterior e as pessoas reais 

ampliam-se (ROSA, 2005). 

Na Posição Depressiva sobressai o sentimento de angústia depressiva, de modo que o 

ego apresenta dificuldades para juntar o objeto atacado. As principais defesas utilizadas nesta 

posição são a introjeção do bom objeto associada à reparação, controle dos objetos internos e 

externos e a clivagem do ego e do self. A clivagem se dá cada vez mais próxima dos objetos 

reais, desta forma é possível apropriar-se da realidade. Nesta posição o amor e a confiança nos 

objetos se fortalece, o ego emprega tendências reparatórias, sublimação, defesas e 

mecanismos obsessivos e maníacos (ROSA, 2005). 

Além das posições que foram propostas por Klein (1946/1985), Bleger (1985) sugere 

uma terceira posição, que precede a Posição Esquizoparanoide chamada de Posição Gliscro-



21 
 

  

cárica. Em 1995 Rosa sugere que para a Língua Portuguesa o mais adequado seria nomear 

esta posição de Posição Viscocárica, termo que será utilizado nesta pesquisa.  

Para Bleger (1985), nessa posição os núcleos do ego e os objetos parciais se 

distinguem lentamente, e a partir desta diferenciação se forma a posição esquizoparanoide. A 

discriminação do objeto aglutinado em fragmentos é feita através da variação de vínculos com 

outros objetos e também da variação de contatos com o mesmo objeto. 

  Bleger (1985) acrescenta a Posição Viscocárica à Teoria das Relações Objetais, esta 

posição apresenta uma dinâmica de objeto com propriedades complexas, não existe qualquer 

discriminação ou diferenciação entre partes boas e más. Assim, não há discriminação do ego. 

Ou seja, existe falta de delimitação e discriminação entre eu e não-eu, entre o externo e 

interno. A posição viscocárica é caracterizada pela simbiose, o objeto se move em bloco, o 

que gera ansiedades extremas e maciças, frente às quais atuam as defesas mais primitivas. 

Diante de tais características este objeto é denominado objeto aglutinado. Neste estado a 

dependência é total, estabelece um tipo de simbiose em que o objeto corre o risco de ser 

destruído, por isso a agressividade transforma-se em violência.  

De acordo com Bleger (1985), a relação com um objeto aglutinado, que seria 

resquícios das experiências mais primitivas do indivíduo, compõe a parte psicótica da 

personalidade. No objeto aglutinado, não há relação objetal entre objetos e núcleos do ego, 

existe uma identificação primária. Neste estado não ocorre diferenciação entre o objeto e a 

parte do ego a ele relacionada. 

Rosa (1995) afirma que na Posição Viscocárica, as ansiedades são extremas, 

poderosas e maciças, isto porque não há coesão do ego, e este se vê maciçamente ameaçado 

pelo objeto aglutinado. Estas ansiedades são confusionais nas quais atuam defesas primitivas 

e violentas, como a dissociação e a projeção adesiva. Deriva deste estado a defesa 

denominada identificação projetiva adesiva.  

Para Bleger (1985) esta posição é caracterizada pela fusão com o objeto e, portanto, o 

objeto é o próprio ego. 

Partindo da premissa do desenvolvimento emocional segundo Melanie Klein, 

conjecturamos que há um importante papel dos fatores constitucionais e ambientais. Se o bebê 

já nasce com um ego pouco estruturado e capaz de utilizar defesas e estabelecer relações de 

objeto, significa que esta estrutura estabelecerá imediatamente uma relação com o ambiente. 

A qualidade do ambiente tem, portanto, relevância.  Importantes autores (FREUD, 1926/1976; 
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KLEIN, 1952/1982; WINNICOTT, 1985; BION, 1962/1991) concordam com essa afirmação. 

Uns dão mais importância aos aspectos internos e outros aos externos e outros, ainda, 

afirmam que ambos influem na mesma intensidade.  

Klein (1952/1982, p. 86) em “Algumas conclusões teóricas relativas à vida emocional 

do bebê”, ao descrever o desenvolvimento infantil, diz que “No início da vida pós-natal o 

bebê vivencia ansiedades provenientes de fontes internas e externas”. A ansiedade paranoide 

proveniente da pulsão de morte (=interno) e a própria experiência do nascimento (=externo).  

Para FREUD (1926/1976), essas primeiras experiências servem de protótipo para 

todas as outras situações de ansiedade. 

Posto que a ansiedade é um conceito básico, Klein (1952/1982) mostra que na relação 

do bebê com a mãe existem impulsos libidinais e destrutivos e que eles são dirigidos à mãe. 

Ela diz: “Supomos que há sempre uma interação, embora em proporções variadas, entre os 

impulsos libidinais e os agressivos correspondendo à fusão entre as pulsões de vida e de 

morte” (p.87). Quando as necessidades estão satisfeitas, o equilíbrio é mantido, mas quando 

este é quebrado por privação tanto do mundo interno como externo, a agressividade é 

intensificada. Todas as primeiras experiências do bebê tanto de gratificação como de 

frustração são: “poderosos estímulos para o ódio e o amor” (p.87). Concluímos que quanto 

mais frustração, mais aumenta a agressividade contra os objetos internos e externos. Decorre 

desta conclusão a importância da qualidade dos objetos do mundo externo. Klein (1952/1982, 

p.91) afirma:  

“Os fatores externos desempenham um papel fundamental desde o 

princípio, já que temos razões para supor que todo estímulo ao medo 

persecutório reforça os mecanismos esquizoides, isto é, a tendência do 

ego para cindir a si mesmo e ao objeto, enquanto toda experiência boa 

fortalece a confiança no objeto bom e contribui para a integração do ego 

e para a síntese do objeto”.  

Considerando o exposto acima conjectura-se então que no desenvolvimento infantil 

cabe considerar os aspectos internos, externos e a qualidade da relação de objeto estabelecida 

que pode amenizar os impulsos destrutivos inatos ou intensificá-los quando a experiência de 

frustração provocada pelo mundo externo for intensa. Quando a experiência de gratificação 

com a mãe possibilitou a introjeção e consequente internalização de um objeto bom, 

permeada pela gratificação e amor, a pulsão de morte é contida, florescem os aspectos 

amorosos e de gratidão (Klein 1952/1982).  
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Klein (1952/1982, p. 92), ainda reafirma que:  

“As circunstâncias externas sem dúvida influem bastante o que 

vai predominar na relação do bebê com a mãe, se os sentimentos 

de frustração ou os de gratificação; mas não há muita dúvida de 

que fatores constitucionais, que influenciam desde o início a 

força do ego, têm que ser levados em consideração”. 

Outro ponto importante da teoria Kleiniana trata-se das defesas. A teoria das relações 

objetais pressupõe o desenvolvimento emocional do bebê a partir de um ego pouco 

estruturado, mas capaz de utilizar defesas. Estas são usadas desde o início, sendo as primeiras 

a projeção e a introjeção (Freud, 1926/1976); Klein (1952/1982), partindo deste pressuposto, 

acrescenta a defesa denominada Identificação Projetiva.   

Hinshelwood (1992) afirma que identificação projetiva é entendida como a fantasia de 

que uma parte do ego foi destacada e inserida em um objeto externo; esta alteração do ego é 

tida como um “esvaziamento” das capacidades reais. A identificação projetiva está envolvida 

em uma combinação de partes do eu e de sua projeção dentro de outra pessoa. Este processo 

influencia as relações com o objeto. Klein (1952/1982) afirma que a identificação projetiva 

pode resultar no medo de que esta parte projetada, ou seja, perdida, nunca mais será 

recuperada. Quando a identificação projetiva está associada aos mecanismos destrutivos, que 

não podem ser contidos pelos impulsos libidinais, estabelece a persecutoriedade do objeto 

mau e o objeto bom é destruído em fantasia; assim, a identificação projetiva maciça é 

estabelecida.  

Klein (1946/1985) afirma que os mecanismos primitivos de defesa, presentes na 

posição esquizoparanoide, estão dispostos contra as ansiedades persecutórias, advindas da 

pulsão de morte. As principais defesas desta posição são: negação, cisão, fuga para o objeto 

bom, onipotência, formas excessivas de proteção e introjeção, as identificações 

correlacionadas e a idealização. Estas defesas são típicas e estão a serviço do combate ao 

sadismo e à destrutividade.  

A cisão, ou seja, a divisão dos objetos ou do ego é uma das manobras defensivas mais 

arcaicas do ego, a vivência do ego de dilacerar-se é uma manifestação da pulsão de morte. 

Com a cisão severa do ego ocorre a fragmentação; neste caso não existe uma cisão clara do 

objeto em “bom” ou “mau”, acontece uma cisão múltipla, o objeto é fragmentado em 

pedacinhos, na tentativa de destruir um objeto temido. Klein (1946/1985) considerou este tipo 

de fragmentação como constituinte da origem do medo do aniquilamento. Ainda que a 

fragmentação seja uma experiência normal, em situações extremas de estresse ou exaustão, 

este tipo de defesa é seriamente grave e central aos problemas da posição esquizoparanoide.  
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 Além da fragmentação na posição esquizoparanoide, o bebê experimenta estados 

confusionais. De acordo com Rosenfeld (1968) eles são demasiadamente perturbadores em 

função de uma confusão de pulsões primárias. Caso a pulsão de morte domine a libido, o 

objeto bom será odiado e destruído por equívoco, o que gera profunda insegurança e leva à 

incapacidade de discriminar estados internos e impulsos. Esta confusão das pulsões é uma 

consequência dos sentimentos invejosos, que leva à impossibilidade de discriminação do 

objeto bom do mau, assim o objeto bom passa a ser odiado por ser bom.  

 Hinshelwood (1992) expõe a negação relacionada à fantasia de aniquilação e à perda 

real de parte do ego ou do objeto. A negação é uma destruição onipotente da realidade 

concreta, alude a atividades defensivas primitivas e tipicamente violentas, em que o ego luta 

contra ansiedades psicóticas. A negação pode ser da realidade, de parte da mente ou da 

realidade psíquica. Nas defesas maníacas é comum a negação da importância dos objetos de 

dependência. Klein (1970) afirma que o mecanismo de escotomização é ainda mais primitivo 

o que a negação. A escotomização é a negação das realidades interna e externa, ou seja, 

negação total da realidade psíquica. A escotomização pode levar a restrições da introjeção e 

projeção, ocasionando assim a base mais grave das psicoses.  

As fantasias onipotentes têm implicações intensas e permanentes acerca do 

desenvolvimento do ego e das relações objetais. A onipotência é um importante mecanismo 

primitivo de defesa, tem como objetivo evitar as experiências de separação, dependência e 

inveja (HINSHELWOOD, 1992). 

O medo da aniquilação, típico da posição esquizoparanoide, está relacionado a 

experiências mais arcaicas, parecidas ao que os pacientes psicóticos sentem; desta maneira a 

pulsão de morte é sentida, como atuando dentro da personalidade.  A aniquilação do ego por 

um objeto interno representa o medo mais arcaico de todos, e se dá pelo funcionamento da 

pulsão de morte inicial. As defesas, fragmentação e desintegração do ego são processos ativo 

do ego sobre si mesmo, estão inclusas no aniquilamento, dando origem a condições 

esquizofrênicas. O medo de ser aniquilado é representado pela negação dentre os mecanismos 

primitivos de defesa; esta negação é sentida como um aniquilamento de aspectos negados do 

objeto ou do eu. Desta maneira configura o círculo vicioso da paranoia, na qual, ao mesmo 

tempo em que a negação é uma defesa, também é um fator que contribui para o temor da 

aniquilação (HINSHELWOOD, 1992). 

De acordo com Klein (1970), por meio da equação simbólica é possível que coisas, 

atividades e interesses que não são prazerosos, transformem-se em objetos de fantasias 

libidinais. Sendo assim, o simbolismo consiste no fundamento de toda fantasia e sublimação. 
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Desta forma é construída a relação com o mundo externo e a realidade em geral. Para que haja 

um alicerce na formação dos símbolos e da fantasia, é preciso que tenha equilíbrio em meio às 

angústias e a capacidade do ego para tolerar tais intensidades destas angústias. Consoante a 

evolução do ego, é estabelecida gradativamente a relação com a realidade.  

Para Klein (1970, p. 312) “A defesa prematura e excessiva do ego contra o sadismo 

impede o estabelecimento da relação com a realidade e o desenvolvimento da vida da fantasia. 

A subsequente apropriação e exploração sádica do corpo materno e do mundo exterior, ficam 

detidas, o que produz a suspensão mais ou menos completa da relação simbólica com as 

coisas e objetos que representam o corpo da mãe e, daí, do contato com seu ambiente e com a 

realidade em geral”. 

Hinshelwood (1992) afirma que a idealização ocorre quando um objeto é tido como 

completamente bom. Por meio da cisão o objeto é dividido entre bom e mau, o ego recorre ao 

aniquilamento dos aspectos maus do objeto às custas da negação, atribuindo assim, a ilusão da 

perfeição do objeto. Caso ocorra alguma imperfeição no objeto idealizado, com a frustração, 

ocorre uma transformação brusca para um objeto “mau”. 

Klein (1946/1985) acredita que a agressividade, como defesa é pulsional e que as 

pulsões são flexíveis; sendo assim, as manifestações da agressão evidenciam seu potencial em 

colaborar para o desenvolvimento da mente e também com seus distúrbios. Assim, quando as 

pulsões perdem a flexibilidade e predominam os impulsos destrutivos, estabelece-se a 

persecutoriedade do objeto e as manifestações da agressão transformam-se em violência e 

geram a paralisação da mente.  

 Hinshelwood (1992) descreve a paranoia como um círculo vicioso paranoide, no qual 

existem fantasias agressivas que levam ao medo excessivo da retaliação; este medo provoca 

mais medo e violência, desta forma causa mais medo da retaliação, levando à sensação de 

perseguição. Neste círculo, a pulsão de morte é dominante, a agressão dá início à ansiedade e 

a ansiedade estimula a agressão. Este círculo vicioso, é visto como a origem de um distúrbio 

contundente, que obstrui a capacidade de amar.  

Considerando todos os aspectos levantados quanto às questões de violência doméstica, 

em especial contra mulheres e suas implicações psicológicas, o objetivo desta pesquisa foi 

avaliar relações objetais e estrutura de personalidade de mulheres envolvidas nos casos de 

violência doméstica. 
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2 Método 

 

O método científico é a forma pela qual os estudiosos edificam seus conhecimentos no 

campo da ciência, é essencialmente único para todos os saberes, contudo por razões de 

instruções, há divisões que historicamente foram descritas e concebidas por pesquisadores. A 

partir disto, surge ampla literatura que apresenta o método científico, classificando-o em 

tantos tipos quantas são as significativas correntes de pensadores que partem em busca de 

conhecer uma verdade ou um objeto de interesse (TURATO,2013). 

Entende-se método como um caminho para chegar a determinado fim, sendo assim, o 

método científico é considerado como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento. Sabe-se que o conhecimento cientifico tem como 

principal característica a sua verificabilidade e para tanto torna-se indispensável identificar as 

operações mentais e técnicas que permitem tal verificação (GIL, 2008). 

Para este estudo foi utilizado o método qualitativo e de acordo com Minayo (2004), 

caracteriza-se por ser eficaz na incorporação de significado e intencionalidade como 

intrínseco às relações, aos atos e às estruturas sociais. 

 O Método Qualitativo condiz com o universo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não são passíveis de operacionalização de variáveis, desta forma, atenta para 

os significados, motivos, crenças, valores e atitudes implicadas no fenômeno. É por meio dos 

significados que se podem compreender e apurar informações importantes a respeito do 

indivíduo da pesquisa, o modo de vida e suas relações interpessoais (CAMPOS, 2004). 

 

2.1 Participantes 

 

Participaram deste estudo 4 mulheres, com idade superior a 18 anos, 

independentemente de raça, nível socioeconômico e escolaridade, envolvidas em casos de 

violência doméstica. A seleção das participantes foi realizada por conveniência.  

 

Tabela 1. Distribuição das participantes por idade, estado civil, filhos, união e escolaridade. 

Caso Idade Estado Civil Nº de Filhos Nº de Uniões  Escolaridade 

Caso 1 58 Viúva 3 2 Fundamental Completo  

Caso 2 38 Casada 3 1 Médio Completo 

Caso 3 25 União Estável 2 2 Fundamental Completo 

Caso 4 27 Casada 1 1 Médio Completo 
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2.2 Ambiente 

 

A coleta de dados das participantes foi realizada em um ambiente propício, ou seja, 

numa sala adequada, bem iluminada, com mesa, cadeiras e reservada, de forma que se pôde 

manter o sigilo das informações coletadas. Esta sala foi disponibilizada pela Organização Não 

Governamental Promotoras Legais Populares – PROLEG (Carta de Instituição Co-

participante – Anexo A).  

 

2.3 Instrumentos 

 

2.3.1 Questionário Sociodemográfico 

 

O questionário sociodemográfico (Anexo B), foi desenvolvido especialmente para o 

presente estudo, ou seja, para casos que envolvem violência doméstica, é composto por 

identificação pessoal, dados sociodemográficos, motivo do encaminhamento, dados de 

moradia, dinâmica atual e história pregressa do entrevistado.  

 

2.3.2 Teste das Relações Objetais de Phillipson  

 

O Teste das Relações Objetais (TRO) foi desenvolvido por Herbert Phillipson no ano 

1955, é baseado na teoria das Relações Objetais de Melanie Klein e Fairbain, é um teste de 

forma e conteúdo, dinâmico e dramático. 

Para Phillipson (2012), o processo perceptivo é determinado pelas relações pessoais, 

portanto, é entendido em função delas. Considerando que o mundo interno das relações 

objetais determina de modo fundamental as relações do indivíduo com as pessoas do mundo 

externo, pode-se compreender como a percepção das relações pessoais influenciam na 

conduta de um indivíduo em certas situações.  

Este teste avalia aspectos manifestos por meio do conteúdo humano e de realidade e 

do contexto de realidade que provocam ou intensificam tipos e níveis diferentes de 

sentimentos; já os aspectos inconscientes são avaliados por desejos, medos e defesas. Na 

avaliação do Sistema Tensional Dominante Inconsciente Dominante (STID), pode-se 
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compreender a natureza dos relacionamentos objetais inconscientes, a dinâmica do mundo 

interno, a probabilidade de modificar vínculos patológicos, os diferentes tipos e níveis de 

organização de vínculos e sistemas defensivos a diferentes situações.  

O TRO é composto por três séries (A, B e C) com quatro lâminas cada série, com um, 

dois, três ou um grupo de personagens, as lâminas apresentam figuras pouco estruturadas, que 

se modificam em cada série, e uma lâmina em branco. Por ser um teste pouco estruturado 

possibilita a visão de figuras humanas, animais, com ou sem movimento, como também de 

seres inanimados. Esta visão depende principalmente do indivíduo. 

Há diferenças em cada série: na série A, espera-se que apareça ansiedade de tipo 

depressiva, diminuição das defesas onipotentes e a passagem destas pelas defesas de controle 

obsessivo. As lâminas são pouco estruturadas, o que deixa a imaginação livre, explora as 

primeiras relações de objetos de dependência e sua relação com o contato sensitivo e físico; 

na série B, pondera-se o grau de adaptação à realidade e a capacidade do ego para lidar com 

ela. As lâminas são compostas por figuras que possuem traços definidos em relação ao 

conteúdo de realidade, com isto a liberdade de interpretação diminui, as angústias suscitadas 

podem ser atenuadas por defesas neuróticas e na série C, existem cor, mais detalhes e menos 

definição do que na série B; espera-se encontrar o tipo de vínculo que o indivíduo estabelece 

com seus objetos, no geral prevalecem defesas neuróticas, por conter cor, a tensão e os 

sentimentos agressivos aumentam. 

A aplicação do TRO consiste em apresentar ao indivíduo uma lâmina por vez e 

solicitar-lhes histórias. Por meio deste teste, podem-se analisar as posições e possíveis 

transições entre elas. As histórias elaboradas serão analisadas através do conteúdo humano, 

conteúdo de realidade, contexto de realidade e do STID, com base no modelo das Relações 

Objetais de Melanie Klein, no qual as relações estabelecidas com os objetos distinguem e 

determinam as posições, que podem ser posição esquizoparanoide e posição depressiva. Na 

posição esquizoparanoide, o desejo é preservar o objeto bom, mantendo-o afastado dos 

objetos ruins, as angústias são basicamente de medo do aniquilamento, sentimentos de inveja 

do objeto bom e medo do progresso. As defesas são divisão, idealização, identificação 

projetiva e anulação da inveja. Na posição depressiva o desejo é reparar os danos em 

decorrência de ataques aos objetos bons, a angústia é depressiva e procura-se superar a culpa 

pela destruição do objeto e as defesas são negação, controle obsessivo e reparações maníacas. 
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2.4 Procedimento 

 

O projeto foi apresentado ao Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, 

parecer de aprovação número 794.080 (ANEXO C). Após a aceitação do projeto, a 

pesquisadora agendou data e horário separadamente para cada uma das 04 mulheres 

envolvidas em violência doméstica para a coleta de dados, que foi realizada individualmente. 

A seleção da amostra foi feita por conveniência.  

O procedimento foi o mesmo para todas as participantes, ou seja, no dia e hora 

agendados a pesquisadora se apresentou, estabeleceu um Rapport a fim de averiguar o estado 

da participante no momento do encontro e se seria possível a aplicação dos testes. Este 

primeiro contato favoreceu o clima para que a participante pudesse ficar à vontade para 

responder à pesquisa. O rapport é importante para que se possam obter resultados mais 

fidedignos. A pesquisadora explicou o objetivo do estudo e entregou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo D) que foi lido juntamente com a 

participante, sanando todas as possíveis dúvidas, para que a aplicação dos testes fosse 

realizada de forma tranquila. Após a leitura e explicação, o TCLE foi assinado em duas vias, 

uma destinada para a participante e a outra à pesquisadora.  

Após todas as dúvidas sanadas, o TCLE assinado e entregue, foi realizada a aplicação 

do Questionário Sociodemográfico e em seguida do Teste das Relações Objetais de 

Phillipson. A avaliação teve duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos, todo o 

procedimento foi realizado pela pesquisadora.  
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3 Resultados e Discussão 

 

A seguir serão apresentados os resultados do TRO de cada uma das participantes. Os 

nomes são fictícios, a fim de manter o sigilo e preservar a identidade destas mulheres. As 

histórias elaboradas por cada uma das participantes no Teste das Relações Objetais - TRO 

estão anexas (Anexo E). 

 

3.1 Caso 1  

 

Dados Gerais do Caso:  

Ivete tem 58 anos de idade, viúva, mãe de três filhos adultos, vive com o filho mais 

velho e um neto, atualmente trabalha como diarista. Está envolvida em situações de violência 

doméstica há mais de trinta anos e relata tê-las sofrido desde o início do casamento, sendo seu 

marido o principal agressor. Quando os filhos entraram na adolescência, começaram a fazer 

uso de drogas. O mais velho, Thiago, assumiu o papel do pai e passou a agredi-los. Ainda na 

infância, com sete anos, em uma briga Ivete jogou um garfo no filho, acertou um de seus 

olhos e o deixou cego. Estas situações de ataque aos filhos continuam até a atualidade, mesmo 

eles sendo adultos. Dois deles casaram-se e foram morar com suas famílias. Thiago continuou 

morando com os pais que subsidiaram seu vício em drogas por aproximadamente vinte anos, 

inclusive quando ele esteve preso. Há, aproximadamente, dois anos houve um episódio que 

gerou novamente a prisão de Thiago. Em uma noite, ele exigiu dinheiro para comprar drogas 

até que os pais não tivessem mais nada para oferecer-lhe. Muito irritado, ele ateou fogo ao pai 

que dormia e agrediu fisicamente Ivete. A polícia foi chamada, Thiago foi preso; avaliado 

pela Psiquiatria, foi considerado incapaz e internado compulsoriamente numa clínica de 

reabilitação por uso de drogas. 

 Nesta situação Ivete foi encaminhada para um programa de atendimento a vítimas de 

violência doméstica. 
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Quadro 1: Resultados obtidos pelo TRO no caso 1, quanto ao Conteúdo Humano, Conteúdo de Realidade e Contexto de Realidade. 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade

1 (A1) Um Homem Inexistente Inexistente

2 (A2) Um Casal Inexistente Inexistente

3 (C3) Dois homens (irmãos / pai e filho) Inexistente Simbólico: Briga / Destruição

4 (B3) Um Casal apaixonado Inexistente Inexistente

5 (AG) Bastante Gente Cemitério / Enterro Simbólico: Revolta

6 (B1) Uma Pessoa Casa vazia Inexistente

7 (CG) Pessoas Andando Avenida Inexistente

8 (A3)
Três Pessoas conversando (Um rapaz e 

2 Policiais)
Inexistente Simbólico: Destruição

9 (B2) Um par feliz / Um par perseguido Árvore e casa Difuso: Escuridão

10 (BG) Pessoas Juntas Rua/casa abandonada/igreja Inexistente

11 (C2)
Duas Pessoas (Um doente e Um 

visitante)
Hospital Inexistente

12 (C1) Inexistente Ambiente doméstico Inexistente
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Quadro 2: Resultados obtidos pelo TRO no caso 1, quanto ao Sistema Tensional Inconsciente Dominante. 

Lâmina Desejos Medos Defesas 

1 (A1) 
De ser amada / De encontrar 

objeto bom 
 Da solidão / Do abandono Identificação Projetiva Adesiva / Idealização 

2 (A2) De manter o par Dos ataques ao par 
 Identificação Projetiva Adesiva / Idealização / 

Cisão 

3 (C3) De destruir o par  Da exclusão 
Identificação Projetiva Adesiva / Estado 

Confusional / Negação / Alucinação Negativa  

4 (B3) De manter o par Da destruição ao par 
 Identificação Projetiva Maciça / Idealização / 

Alucinação Negativa  

5 (AG) De suportar a perda Da morte / Do abandono 
Identificação Projetiva Maciça / Estado 

Confusional / Negação Maníaca / Racionalização 

6 (B1) De manter objeto de dependência Da solidão  Identificação Projetiva Maciça / Negação 

7 (CG) De conter / impedir os ataques 
De não conter os ataques 

destrutivos do Id. 

Identificação Projetiva / Estado Confusional / 

Paralização  

8 (A3) De contenção Da exclusão  Identificação Projetiva  

9 (B2)  De evitar a perseguição 
De não ser incluído / De não ser 

contida 
Identificação Projetiva  

10 (BG) De ser incluída Da exclusão Cisão / Estado Confusional / Formação Reativa  

11 (C2) De ser cuidada Da doença Identificação Projetiva Maciça  

12 (C1) De encontrar objetos bons. Da solidão  Identificação Projetiva Maciça / Idealização 

13 

Branca 
De encontrar objetos bons. Da solidão  Identificação Projetiva Maciça / Idealização 
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Quadro 3: Resultados obtidos pelo TRO no caso 1, quanto à posição e síntese. 

Lâmina Posição  Síntese 

1 (A1) Viscocárica Dificuldade de manter distância do objeto; Lida com tudo no concreto; Ego Frágil; 

2 (A2) Viscocárica 
Fusão de objetos bons com objetos maus; Dificuldade de discriminação de eu e não eu; Culpa 

persecutória; Não suporta o par; 

3 (C3) Viscocárica  A ação dos objetos de terror não é amenizada pela exclusão; Não suporta o par unido; 

4 (B3) Viscocárica Necessidade de exclusão de um terceiro para que o par seja mantido; 

5 (AG) Esquizoparanoide Dificuldade de aceitar a morte; Tentativa de suportar a perda; 

6 (B1) Viscocárica Relação de dependência com o objeto; 

7 (CG) Esquizoparanoide Ausência de Superego; Impulsos destrutivos do Id não são contidos; Intensa ameaça ao Ego; 

8 (A3) Esquizoparanoide 
Desejo de contenção mesmo que de forma destrutiva; Não tolera a relação triangular; O par como objeto 

de terror e de perseguição; Culpa persecutória  

9 (B2) Esquizoparanoide 
Objeto instável; Mundo indiferenciado; Não discrimina objetos; Objetos estão cindidos; Relação de par 

não é sustentada;  

10 (BG) Esquizoparanoide Não suporta a exclusão e defende-se pela arrogância;  

11 (C2) Esquizoparanoide Tendência à Posição Depressiva; 

12 (C1) Esquizoparanoide Não suporta a realidade; Ego fragilizado; Angustia intensa; 

13 

(Branca) 
Viscocárica 

Não consegue simbolizar; Conteúdos primitivos; Impossibilidade de sonhar; Pobreza interna; Utiliza 

equação simbólica;  
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Análise: Caso 1 

 

            Para avaliação do Teste das Relações objetais de Phillipson (TRO) utilizou-se a 

proposta apresentada pelo autor, que inclui a análise do Conteúdo Humano, Conteúdo de 

Realidade, Contexto de Realidade e do Sistema Tensional Inconsciente Dominante. Este 

último, composto pela análise dos medos, desejos e defesas apresentados pelo sujeito em cada 

uma das 13 pranchas. 

A análise do Conteúdo Humano mostrou que as respostas dadas às lâminas estavam de 

acordo com o esperado, sendo que em apenas três delas (C3, B3 e B1), a paciente recorreu à 

alucinação negativa. O Conteúdo de Realidade foi inexistente em cinco lâminas (A1, A2, C3, 

B3 e A3), o que indica alteração na percepção e no contato com a realidade. Nas demais 

lâminas (AG, B1, CG, B2, BG, C2 e C1), os conteúdos foram apresentados como 

aterrorizantes. No Contexto de Realidade foram encontradas destruição, revolta e escuridão.  

Na análise do Sistema Tensional Inconsciente Dominante - STID a paciente 

apresentou os desejos de: ser amada, incluída, cuidada, manter o objeto de dependência e de 

destruir o par. Os medos em concordância com os desejos foram: medo da solidão, da 

exclusão. Ao mesmo tempo que desejava, temia a destruição do par e temia a morte.  

Quanto às defesas utilizadas observou-se o uso da identificação projetiva maciça, da 

idealização, dos estados confusionais, da identificação projetiva adesiva, da alucinação 

negativa, negação maníaca e paralisação.  

A análise das lâminas do TRO mostrou o predomínio da Posição Esquizoparanoide e 

Viscocárica; em apenas uma lâmina (C2) aparece tendência à posição depressiva. A paciente 

apresenta o ego fragilizado e dificuldade em manter distância dos objetos que, muitas vezes, 

apresentam-se fundidos, não sendo capaz de discriminá-los. Desta forma os ataca 

indiscriminadamente e os objetos passam a ser aterrorizantes e perseguidores. Evidencia-se 

um mundo indiferenciado, não demonstra capacidade imaginativa ou de simbolizar, lida com 

as situações e conflitos de forma concreta. Não consegue diferenciar “eu e não eu” e não 

discrimina sentimentos bons de sentimentos ruins. Não suporta as situações de solidão, de par 

e nem a relação triangular. Observa-se que, independentemente da situação, os objetos são 

atacados, predominam a culpa e ansiedade persecutórias o que impede a passagem à posição 

depressiva e, consequentemente, a possibilidade de reparação do ego e dos objetos. Os 
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impulsos destrutivos não são contidos, o ego é frágil e o superego permissivo. A paciente não 

suporta a realidade.  
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3.2 Caso 2 

 

Dados Gerais do Caso:  

 

Kelly 38 anos de idade, casada há 17 anos, tem três filhos, dois de um relacionamento 

anterior e uma filha de 10 anos com seu atual marido. Seus dois filhos mais velhos, 

respectivamente 19 e 21 anos, saíram de casa assim que completaram 18 anos e estão casados. 

Kelly trabalha na produção de uma fábrica. Foi criada por sua mãe e um casal de tios, seu pai 

não a assumiu e ela nunca teve a chance de conhecê-lo. Cuidou da mãe e de seus tios até a 

morte, não tem mais parentes de sua família de origem, vivos. Atualmente reside na casa 

deixada de herança pelos tios, que não tinham filhos. Relata que seu marido era alcoólatra e 

desde que se conheceram. Há aproximadamente dois anos suas saídas e o abuso de álcool 

tornaram-se constantes, voltava para casa embriagado quase todos os dias e, ao chegar, 

quebrava os utensílios domésticos, ameaçava e gritava com Kelly. Em um desses episódios 

ele a ameaçou de morte. Kelly prestou queixa do marido na delegacia, ficou sob medida 

protetiva, passou uma semana fora de casa com sua filha em um abrigo. Após este episódio, o 

casal participou de um processo de Justiça Restaurativa. A partir de então, reataram o 

casamento e o marido optou por iniciar um tratamento para o alcoolismo. Kelly foi 

encaminhada para um programa de atendimento a vítimas de violência doméstica. 
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Quadro 4: Resultados obtidos pelo TRO no caso 2, quanto ao Conteúdo Humano, Conteúdo de Realidade e Contexto de Realidade. 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

1 (A1) 

Uma criança repreendida por um homem forte / 

Uma pessoa frágil se curvando diante de uma 

pessoa poderosa 

Inexistente Clima triste, violência, escravidão 

2 (A2) Um casal romântico Inexistente Inexistente 

3 (C3) 

Um homem / Um homem pintando um quadro e 

uma pessoa observando / Duas pessoas e uma 

moça / Um grafiteiro e dois moradores de rua 

Cenário Externo: Urbano Inexistente 

4 (B3) Um pai, uma mãe e um bebê Cenário Interno: Doméstico Inexistente 

5 (AG) Muitas pessoas sentadas Ambiente de trabalho Inexistente 

6 (B1) Uma pessoa saindo do quarto Cenário Interno: Doméstico Inexistente 

7 (CG) Inexistente Cenário externo urbano Fogo 

8 (A3) 
Imagem / Pessoas pacíficas / Uma pessoa morta 

que é recebida por duas pessoas em paz 
Inexistente Mortos, “Paraíso” 

9 (B2) Um casal na chuva Cenário externo Chuva 

10 (BG) Um grupo de pessoas e uma pessoa só Inexistente Inexistente 

11 (C2) Uma pessoa  Uma cama  Inexistente 

12 (C1) Inexistente Ambiente doméstico  Casa abandonada / Deteriorada 
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Quadro 5: Resultados obtidos pelo TRO no caso 2, quanto ao Sistema Tensional Inconsciente Dominante. 

Lâmina Desejos Medos Defesas 

1 (A1) Se livrar da punição Ser violentada 
 Identificação projetiva / Paralisação / Alucinação 

Positiva 

2 (A2) Manter o par unido Dos ataques ao par  Identificação Projetiva Maciça 

3 (C3) Evitar a exclusão Do par unido 
Identificação Projetiva / Negação / 

Racionalização, 

4 (B3) Evitar a exclusão Exclusão 
 Identificação Projetiva Maciça / Idealização / 

Negação 

5 (AG) Se livrar da situação de perda Da perda  Identificação Projetiva Maciça / Negação 

6 (B1) Evitar o contato Contato com o mundo interno  Identificação Projetiva Maciça 

7 (CG) De conter os ataques Dos ataques do id 
 Identificação Projetiva Maciça / Alucinação 

Negativa 

8 (A3) De ser acolhida  Da exclusão 
 Identificação Projetiva Maciça / Negação / 

Idealização 

9 (B2) Manter o par unido Dos ataques ao par Identificação Projetiva Maciça 

10 (BG) De evitar a exclusão Da exclusão  Identificação Projetiva Adesiva 

11 (C2) 
De evitar contato com os objetos 

internos destrutivos 
Dos objetos internos destrutivos 

Identificação Projetiva Adesiva / Negação / 

Alucinação Negativa 

12 (C1) 
De manter objetos bons separados 

dos maus 
Do abandono 

 Identificação Projetiva Maciça / Alucinação 

Negativa 

13 

Branca 
De ser amada Da perda do objeto Identificação Projetiva Adesiva / Idealização 
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Quadro 6: Resultados obtidos pelo TRO no caso 2, quanto à posição e síntese. 

Lâmina Posição  Síntese 

1 (A1) Esquizoparanoide 
O ego busca proteção na situação de solidão, mas é invadido pelos ataques destrutivos do id, impotente 

recorre à paralisação para conter a dor e o sofrimento 

2 (A2) Esquizoparanoide 
O ego busca proteção na situação de par, mas de forma idealizada não consegue manter equilíbrio. 

Recorre à identificação projetiva maciça como modo de se afastar do perigo frente ao par. 

3 (C3) Esquizoparanoide 
O ego não suporta a situação de exclusão e busca na negação e racionalização a proteção. Desta forma 

evita o contato com a situação que causa sofrimento. 

4 (B3) Esquizoparanoide 
O ego não suporta a exclusão, tenta por meio da negação e idealização suportar a intensa angústia, 

fracassando utiliza-se da identificação projetiva maciça. 

5 (AG) Esquizoparanoide 
O ego não suporta a situação de perda, defende-se negando a realidade e por meio da identificação 

projetiva maciça evita a situação de angústia. 

6 (B1) Esquizoparanoide 
O ego fragilizado não suporta a situação de solidão, recorre como proteção à identificação projetiva 

maciça. O ego parece empobrecido e com objetos que estabelecem relações rígidas. 

7 (CG) Esquizoparanoide 
O ego frágil não é capaz de mediar os impulsos destrutivos do id e a severidade do superego. E o desastre 

ou a catástrofe se estabelece.  

8 (A3) Esquizoparanoide 
O ego não suporta a exclusão na tríade edípica. Para se defender utiliza-se da identificação projetiva 

maciça e da idealização.  

9 (B2) Esquizoparanoide 
Nas situações de par o ego fragilizado não é capaz de conter o par unido, que é atacado e judiado. 

Defende-se por meio da identificação projetiva maciça como modo de evadir-se da situação.  

10 (BG) Viscocárica 
Não lida com conflitos, denota uma pseudo consideração com os objetos. Denota relação de dependência 

objetal. 

11 (C2) Viscocárica 
Dificuldade de simbolizar, pobreza interna não consegue sonhar. Esvazia a mente para suportar o 

sofrimento. Não consegue lidar com a realidade. 

12 (C1) Esquizoparanoide Dificuldade de simbolizar 

13 

(Branca) 
Viscocárica 

A paciente experimenta intenso sentimento de solidão, mesmo quando está com outras pessoas. Não 

suporta ficar sozinha, demonstra dependência do objeto. 
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Análise: Caso 2 

 

Na análise do Conteúdo Humano identificou-se em quatro lâminas alteração da 

percepção do que seria esperado, a paciente recorreu à alucinação positiva na lâmina A1 

demonstrando dificuldades para lidar com a solidão. Contudo, esta proteção não foi suficiente 

e o Ego, em função dos ataques destrutivos dos objetos internos persecutórios, torna-se 

impotente e recorre à paralisação para conter a dor e o sofrimento. Nas lâminas CG, C2 e C1 

fez uso da alucinação negativa, na CG pode-se notar comprometimento no contato com a 

realidade. No Contexto de Realidade foram encontrados tristeza, violência, escravidão, fogo, 

destruição, mortos, chuva, paraíso, abandono e deterioração. 

 No Sistema Tensional Inconsciente Dominante seus desejos foram: manter o par 

unido, evitar a exclusão, a perda e o contato com objetos internos destrutivos. Os medos 

compatíveis com seus desejos, foram: de ser abandonada, destruída e violentada. Observa-se a 

fragilidade do ego para lidar com a solidão e a impossibilidade de encontrar proteção. A 

solidão é intensa e o medo persecutório significa ausência do objeto bom, que não está 

firmemente estabelecido, que se transforma em objeto mau. Como defesa o ego utiliza-se, 

principalmente, da identificação projetiva maciça e adesiva, que gera paralisação, negação, 

alucinação positiva e negativa, racionalização e idealização. Defesas primitivas não são 

eficientes para aplacar a intensa angústia, que leva à impossibilidade de pensar e mover-se.  

 A paciente apresenta um ego fragilizado, que é invadido pelos ataques destrutivos dos 

objetos internos, buscando proteção nas situações de solidão e de par, mas fracassa e não 

consegue manter o equilíbrio psíquico. O par unido é atacado e maltratado. Na situação 

triangular seu Ego não suporta a exclusão e se utiliza da racionalização e da negação para 

diminuir a dor e o sofrimento, mas não são eficientes e, então, o ego faz uso da identificação 

projetiva maciça. O ego não tolera a perda, parece empobrecido e com objetos que 

estabelecem situações rígidas, não é capaz de se proteger diante dos impulsos destrutivos do 

id e da severidade do Superego. Seu contato com a realidade está prejudicado, não lida com 

conflitos, que são sempre catastróficos. Apresenta dificuldade de simbolizar, as relações de 

objetos são sempre de extrema dependência. Portanto, não consegue passar à posição 

depressiva e chegar à reparação. A paciente não tem objeto bom interno, por isso, pensa que 

vai destruir o outro. 
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3.3 Caso 3 

 

Angélica 25 anos, tem dois filhos, está em uma união estável há 4 anos, mora com o 

companheiro e a filha do casal de 2 anos, seu filho mais velho tem 8 anos e mora com o pai 

em outro estado. Trabalha como diarista. Relata ter vivido em um ambiente violento, em que 

seu pai agredia a ela e a seus irmãos, que entre homens e mulheres eram em oito filhos. 

Casou-se pela primeira vez por volta dos 16 anos, contudo, abandonou seu marido e seu filho. 

Relata que este não era violento com ela. Conheceu seu atual marido, Claudio, quando este foi 

visitar alguns parentes na cidade em que ela morava (em outro estado), nesta mesma viagem 

que durou poucos dias, Kelly mudou-se para São Paulo com ele. Claudio é alcoólatra e 

chegava bêbado todos os dias a sua casa. Sempre que fazia uso de álcool estava na companhia 

de seu cunhado, irmão de Angélica. As brigas entre o casal eram frequentes, contudo, de 

acordo com o seu relato, Claudio nunca a havia agredido fisicamente, até que, houve um 

episódio em que seu marido e seu irmão estavam embriagados na casa do casal e começaram 

a brigar; em um momento de raiva, Angélica quebrou a garrafa da bebida, em seguida foi 

separar a briga, não percebeu que o marido estava com pedaços de vidro em punho quando ele 

desferiu contra seu rosto um soco. Levada pelo irmão e pelo seu companheiro ao hospital, 

ficou constatado que ela havia perdido, totalmente, a visão de um de seus olhos. Claudio foi 

preso no hospital e ficou detido por sete meses. Logo que recebeu alta ela fez inúmeras 

tentativas de “retirar a queixa” contra seu companheiro e tirá-lo da prisão. Após o período de 

detenção Claudio voltou para casa e de acordo com Angélica, parou com o abuso de bebidas 

alcoólicas e, sempre que possível, ele procura ajuda de especialistas para sua esposa.  

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

  

Quadro 7: Resultados obtidos pelo TRO no caso 3, quanto ao Conteúdo Humano, Conteúdo de Realidade e Contexto de Realidade. 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade

1 (A1) Uma pessoa parada Inexistente Inexistente

2 (A2)
Duas pessoas conversando coisas boas / 

brigando
Inexistente Inexistente

3 (C3) Duas pessoas ou mais Inexistente Um lugar que não é legal

4 (B3) Três pessoas (Um casal e um destruidor) Inexistente Inexistente

5 (AG) Alguns amigos Festa Lugar para se divertir

6 (B1)
Ninguém / Um monte de gente / Duas 

pessoas
Uma casa vazia Inexistente

7 (CG) duas pessoas Lugar fechado Prisão

8 (A3) Três pessoas  Inexistente Inexistente

9 (B2) duas pessoas árvore, casa. Inexistente

10 (BG) Uma pessoa Inexistente Inexistente

11 (C2) duas pessoas Casa vazia Inexistente

12 (C1) Inexistente Cadeira Abandono
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Quadro 8: Resultados obtidos pelo TRO no caso 3, quanto ao Sistema Tensional Inconsciente Dominante. 

Lâmina Desejos Medos Defesas 

1 (A1) 
De encontrar objeto bom idealizado 

para protegê-la   

Aniquilação pela ausência do objeto 

bom 
Identificação Projetiva Maciça / Paralisação 

2 (A2) De encontrar o objeto idealizado Da destruição do par / Perda 
Idealização / Identificação Projetiva Maciça / 

Formação Reativa  

3 (C3) 
De encontrar e fundir-se com o 

objeto idealizado 

Da exclusão / Da solidão / Do 

aniquilamento 
Identificação Projetiva Adesiva  

4 (B3) 
De excluir o terceiro para manter o 

par unido em uma relação simbiótica 
Da exclusão / Destruição do par  Identificação Projetiva Adesiva / Cisão 

5 (AG) De evitar a perda Da ausência do objeto 
Identificação Projetiva / Negação Maníaca da 

Realidade / Escotomização 

6 (B1) 
De evitar o contato com objetos 

aterrorizantes do mundo externo  

Do contato com os objetos 

aterrorizantes do mundo externo 

Identificação Projetiva Maciça / Estado 

Confusional / Alucinação Negativa / Alucinação 

Positiva 

7 (CG) De evitar os ataques destrutivos  Dos ataques  Identificação Projetiva Maciça  

8 (A3) De evitar a exclusão Da exclusão Identificação Projetiva Maciça / Paralisação 

9 (B2) De conter o par Dos ataques ao par Identificação Projetiva Maciça / Paralisação 

10 (BG) De evitar a exclusão Dos ataques destrutivos  Identificação Projetiva / Controle Onipotente  

11 (C2) De evitar os ataques Dos ataques destrutivos Identificação Projetiva 

12 (C1) De evitar a solidão Da solidão Identificação Projetiva 

13 

Branca 

De evitar contato com objetos 

internos 
Do contato com objetos internos Paralisação 
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Quadro 9: Resultados obtidos pelo TRO no caso 3, quanto à posição e síntese. 

Lâmina Posição  Síntese 

1 (A1) Esquizoparanoide  
Denota pulverização, fragmentação, imaturidade e insegurança. Precisa ser agressiva para o objeto não se 

ausentar. 

2 (A2) Esquizoparanoide  
Não tem amor ao objeto e o ataca. O objeto não tem estabilidade e não consegue manter uma relação 

saudável com o objeto. 

3 (C3) Viscocárica Nota-se que o objeto é sempre idealizado, imaturidade e não tem gratidão.  

4 (B3) Viscocárica 
A situação de exclusão não é suportada, ocorre cisão do Ego, parte tenta manter o par unido, mas a parte 

destrutiva predomina e destrói o par. Necessidade da constância do objeto primitivo. 

5 (AG) Viscocárica 
Não suporta a perda o que gera tristeza e intensa angústia, nega a realidade interna e externa. Há 

dependência do objeto.  

6 (B1) Viscocárica Não apresenta capacidade de entrar em contato com seu mundo interno.  

7 (CG) Esquizoparanoide  
O ego não pode conter os impulsos destrutivos do id, predominam fantasias de aprisionamento e 

violência. O ego fragilizado não é capaz de suportar a intensa angústia. 

8 (A3) Esquizoparanoide  
O ego não pode suportar a situação de exclusão, a extrema dependência do objeto gera intensa angústia 

que o ego não pode suportar. 

9 (B2) Esquizoparanoide  
A situação de par gera a possibilidade de o ego manter o par unido, num ambiente acolhedor com 

contenção, mas a permanência do par não pode ser mantida, pelo ego fragilizado. 

10 (BG) Esquizoparanoide  
O ego não pode conter os ataques, aumenta a angústia persecutória e o controle é feito por meio do 

controle onipotente.  

11 (C2) Esquizoparanoide  
O ego experimenta uma situação de ataques destrutivos, na solidão, pois os objetos internos estão mortos, 

não é possível reparar e ao mesmo tempo há uma dependência intensa do objeto.  

12 (C1) Esquizoparanoide  
O ego é aterrorizado pelos objetos internos destruídos, cortados, em pedaços, misturado com conteúdos 

anais, não suporta tanta destruição e horror.  

13 (Branca) Esquizoparanoide  Sai da situação de teste esgotada, vazia sem poder simbolizar ou pensar. 
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Análise: Caso 3 

 

            A apreciação do Conteúdo Humano apontou que as respostas dadas às lâminas 

estavam dentro do esperado, sendo que em apenas uma lâmina (B1), a paciente recorreu à 

alucinação negativa e, em sequência, utiliza a alucinação positiva. Mostra assim, 

desestruturação diante da situação de solidão. O Conteúdo de Realidade foi inexistente em 

seis lâminas (A1, A2, C3, B3, A3 e BG), o que implica em alteração da percepção e do 

contato com a realidade. Quanto ao Contexto de Realidade foi inexistente em oito lâminas 

(A1, A2, B3, B1, A3, B2, BG e C2), nas demais o contexto era aterrorizante.  

Na análise do STID foram verificados os seguintes desejos: encontrar e fundir-se com 

o objeto bom idealizado e excluir o terceiro para manter uma relação simbiótica com o par. Os 

medos apresentados foram: de ser excluída, da aniquilação, da destruição do par e dos ataques 

destrutivos. As defesas empregadas foram: identificação projetiva maciça, identificação 

projetiva adesiva, negação maníaca, escotomização, paralisação, idealização, estado 

confusional, alucinação negativa, alucinação positiva e controle onipotente. 

De acordo com o que foi apresentado nas lâminas, pôde-se observar a prevalência das 

posições esquizoparanóide e viscocárica sem nenhuma tendência à posição depressiva. Notou-

se um ego fragmentado, que não consegue diferenciar “eu e não eu”. Não estabelece relação 

saudável com o objeto e o ataca; apresenta imaturidade e o objeto sempre está idealizado e em 

função da persecutoriedade dos objetos, não pode ter gratidão. Não suporta a exclusão e o ego 

fragilizado cinde, nega a realidade, não suporta a perda. O ego não pode conter os ataques, 

aumenta a angústia persecutória, o controle é feito por meio da onipotência. Nas situações de 

solidão, os objetos internos estão mortos, não é possível repará-los e ao mesmo tempo há 

dependência intensa do objeto. Tem dificuldade de simbolizar, de pensar, o ego paralisa. 
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3.4 Caso 4 

 

Dados Gerais do Caso:  

 

Tatiane, 27 anos, casada há dois anos e meio, tem um filho de 5 anos de outro 

relacionamento, trabalha como vendedora. Conheceu seu pai quando estava com 12 anos, ele 

não a assumiu quando sua mãe engravidou, aos 21 anos de idade. Foi criada por ela junto com 

a avó materna; entre os 4 e 8 anos de idade morou exclusivamente com sua avó, sua mãe 

casou-se e foi morar com seu padrasto; por volta dos 9 anos passou a morar com a mãe e o 

padrasto. Por volta dos 18 anos começou a fazer uso de drogas, com 21 anos engravidou de 

um homem com o qual estava saindo pela segunda vez e não assumiu seu filho até os dois 

anos de idade. Atualmente paga pensão, porém, raramente tem contato com o menino. Após o 

nascimento de seu filho, continuou a usar drogas e parou somente há três anos, quando 

conheceu seu atual marido. Atualmente mora com o marido e o filho. Foi encaminhada para 

um programa de atendimento a vítimas de violência doméstica por um familiar. Tatiane não 

acredita estar envolvida em situação de violência doméstica. Relata ter brigas constantes com 

seu marido, que a empurra, derrubando-a ao chão. Em alguns episódios ele chegou a dar-lhe 

murros ou já colocou um revólver em cima da mesa, dando-lhe a chance de matá-lo ou de 

tirar sua própria vida. Tatiane acredita que provoca as brigas e sempre estraga as situações, 

acredita ser uma pessoa ruim que não consegue se relacionar com outras pessoas. Afirma que 

antes de se casar, provocava brigas com sua mãe e agora não consegue parar de brigar com 

seu marido que já está procurando casa para separar-se dela.  
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Quadro 10: Resultados obtidos pelo TRO no caso 4, quanto ao Conteúdo Humano, Conteúdo de Realidade e Contexto de Realidade. 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

1 (A1) Uma pessoa pensando Inexistente Tristeza / Indecisão 

2 (A2) Um homem e Uma mulher unidos Inexistente Inexistente 

3 (C3) 
Duas pessoas conversando e Uma pessoa 

segurando 
Uma casa / Uma mesa  Inexistente 

4 (B3) Um casal apaixonado e Uma criança espiando Quarto Noite Bonita / Noite de terror 

5 (AG) Várias pessoas juntas Velório Triste 

6 (B1) Um homem abusador e Uma criança assustada Quarto de uma criança Violência 

7 (CG) Um monte de gente e Uma pessoa  Inexistente Revolta / Sangue  

8 (A3) Duas pessoas brigando com Uma pessoa Inexistente Briga 

9 (B2) Duas pessoas Casa / Apartamento / Prédio Destruição 

10 (BG) Uma pessoa isolada e Um grupo de amigos Inexistente Inexistente 

11 (C2) 
Uma pessoa que mata e Uma outra pessoa que é 

morta 
Quarto Crime 

12 (C1) Inexistente Sangue Tragédia 
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Quadro 11: Resultados obtidos pelo TRO no caso 4, quanto ao Sistema Tensional Inconsciente Dominante. 

Lâmina Desejos Medos Defesas

1 (A1) De suportar a solidão Da solidão Identificação Projetiva Maciça / Paralisação

2 (A2) Manter o par unido Dos ataques ao par  Identificação Projetiva Maciça

3 (C3) De ser incluída na tríade 
Dos ataques destrutivos na cena 

primária  
Identificação projetiva / Acting-out / Paralisação.

4 (B3) De ser incluída na relação triangular Dos ataques destrutivos Identificação Projetiva Adesiva

5 (AG) De suportar a perda Da perda Identificação Projetiva / Paralisação

6 (B1) De conter a violência De ser abusada Alucinação Positiva / Identificação Projetiva Maciça

7 (CG) De destruição Dos ataques destrutivos do id Identificação Projetiva / Acting-out

8 (A3) De evitar a perseguição do par Dos ataques do par
Identificação Projetiva / Negação / Controle 

Onipotente

9 (B2) De conter os ataques do par Da destruição Identificação Projetiva Maciça / Acting-out

10 (BG) De ser contida Da exclusão Identificação Projetiva / Paralisação

11 (C2) De proteção Dos impulsos destrutivos Identificação Projetiva / Acting-out

12 (C1) De destruição O medo está aniquilado
Identificação Projetiva Patológica / Alucinação 

Negativa / Acting-out.

13 Branca
De encontrar um par que lhe dê 

continência
Da violência. Identificação Projetiva Adesiva
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Quadro 12: Resultados obtidos pelo TRO no caso 4, quanto à posição e síntese.  

Lâmina Posição  Síntese 

1 (A1) Esquizoparanoide 
O ego fragilizado não suporta a situação de solidão e somatiza. O sofrimento é tão intenso que resulta 

em acting-out. O ego primitivo não é capaz de simbolizar. 

2 (A2) Esquizoparanoide 
O ego fragilizado não contém os impulsos destrutivos ao par, tenta unir o par, mas fracassa, o que 

resulta na perseguição e o ego não pode suportar a intensa angústia, assim o par é destruído.  

3 (C3) Esquizoparanoide 
A cena triangular faz emergir conteúdos destrutivos que o ego não pode suportar, tomado de extrema 

angústia atua (= acting-out). O ego não é capaz de simbolizar. 

4 (B3) Viscocárica 

A cena primária faz emergir extrema angústia, o ego não pode suportar os ataques destrutivos que são de 

morte. O ego não separa fantasia de realidade e alucina. O terror que emerge não pode ser suportado, o 

ego experimenta a angústia de morte. 

5 (AG) Esquizoparanoide 
O ego suporta a perda e pode sentir tristeza pelo luto do objeto, mas fragiliza-se e paralisa. Tendência 

para a Posição Depressiva 

6 (B1) Esquizoparanoide 
A situação de solidão faz emergir conteúdos de violência mas o ego não é capaz de defender-se e se-

submeter aos ataques destrutivos.  

7 (CG) Esquizoparanoide O ego não suporta os ataques destrutivos provenientes do id e é invadido.  

8 (A3) Esquizoparanoide 
O ego não suporta os ataques do par, fragilizado recorre ao controle onipotente e a negação como forma 

de suportar a destruição.  

9 (B2) Esquizoparanoide 
O ego invadido por impulsos destrutivos não é capaz de conter a destruição, não possui um objeto bom 

para conter e o predomínio do objeto mau gera a destruição.   

10 (BG) Esquizoparanoide 
A situação de exclusão é imposta ao ego de forma violenta, os impulsos destrutivos são intensos e 

impera a tirania.  

11 (C2) Esquizoparanoide 
Predominam os impulsos destrutivos de matar, despedaçar, o ego está submetido à tirania das mais 

diversas formas de violência.  

12 (C1) Viscocárica 
O ego experimenta sofrimento de tal intensidade que se desintegra e não pode mais pensar. Toma lugar 

o acting-out e acting-in e ocorre a paralisação. 

13 (Branca) Viscocárica 
Termina a atividade (TRO) tentando demonstrar a intensidade do sofrimento, um tipo de dor e angústia 

indescritíveis, o ego não é capaz de suportar tal estado mental.  
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Análise: Caso 4 

 

Na apreciação do Conteúdo Humano notou-se que as respostas dadas a maioria das 

lâminas estavam de acordo com o esperado, uma vez que a paciente recorreu à alucinação 

positiva na lâmina B1 e à alucinação negativa na lâmina C1, o que pode indicar dificuldade de 

lidar com a solidão. Quanto ao Conteúdo de Realidade foi inexistente em cinco lâminas (A1, 

A2, CG, A3 e BG), o que sugere alteração da percepção e do contato com a realidade. No 

Contexto de realidade, foram apresentados contextos aterrorizantes como: violência, revolta, 

tristeza e destruição. 

Na avaliação do STID, seus desejos foram de suportar a solidão, manter o par unido, 

ser incluída nas relações, suportar a perda, conter a violência, evitar perseguição e ser contida. 

Os medos que foram equivalentes são: da solidão, dos ataques ao par, da destruição e da 

exclusão. Notam-se destrutividade, dificuldade de lidar com a solidão, contudo a situação de 

par não traz conforto e segurança. Nas relações triangulares sente-se excluída, o que gera 

intensa angústia. Emprega como defesa a identificação projetiva maciça e adesiva, 

paralisação, acting-out, acting-in, negação, controle onipotente e identificação projetiva 

patológica. Mas, estas defesas são insuficientes para reduzir o sofrimento psíquico, mantém-

se no ego a persecutoriedade. 

Notou-se o predomínio da Posição Esquizoparanoide e em três lâminas (B3, C1 e 

branca) regrediu à Posição Viscocárica. Apresentou tendência à Posição Depressiva em 

somente uma das lâminas, a AG. Isto significa que o ego fragilizado não é capaz de 

simbolizar, não suporta a situação de solidão e somatiza seu sofrimento, é de tal intensidade 

que resulta em acting-out e acting-in e a angústia insuportável leva o ego à paralisação. Este 

não consegue conter os impulsos destrutivos dirigidos ao par, tenta por meio da idealização 

unir o par mas fracassa. Desta luta de titãs (impulsos de vida e de morte) resulta intensa 

perseguição (predomínio dos objetos maus e aniquilamento do objeto bom), a parte amorosa 

do ego sucumbe e o par é destruído. O ego não separa realidade de fantasia e recorre à 

alucinação, o terror que emerge não é suportável, o ego experimenta a angústia de morte. A 

solidão desperta conteúdos de violência (abuso), mas o ego não é capaz de defender-se e se 

submete aos ataques destrutivos, paralisa diante do terror e não pode se livrar, sucumbe à 

violência eterna. A fragilidade do ego e a instabilidade das relações com objetos do mundo 
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interno e externo não permitem a contenção. Sobressaem os impulsos destrutivos de matar, 

despedaçar, o ego está submetido à tirania das mais diversas formas, impera a violência.  
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3.5 Análise Geral dos Casos 

 

Tendo em vista os resultados apresentados até o momento em cada caso, serão 

analisados e discutidos os dados comuns aos quatro casos estudados. 

De acordo com o que foi apresentado nas lâminas, pôde-se observar a prevalência das 

posições esquizoparanoide e viscocárica sem nenhuma tendência à posição depressiva. 

Conforme Klein (1946/1985) a posição esquizoparanoide manifesta ansiedades primitivas, 

provenientes do instinto de morte que ameaça a frágil estrutura egoica, que se defende por 

meio de mecanismos primitivos como a identificação projetiva maciça, clivagem do objeto, 

idealização e escotomização. Já na posição viscocárica, Rosa (1995) afirma que as ansiedades 

são extremas, poderosas e maciças, isto porque não há coesão do ego, e este se vê ameaçado 

pelo objeto aglutinado, estas ansiedades são confusionais nas quais atuam defesas primitivas e 

violentas, como a dissociação e a projeção adesiva. Existem falta de delimitação e 

discriminação entre eu e não-eu, entre o externo e interno. Essa posição é caracterizada pela 

fusão com o objeto e, portanto, o objeto é o próprio ego.  (BLEGER, 1985). 

 A partir dos resultados da análise das posições, notou-se o predomínio das posições 

viscocárica e esquizoparanoide. Pôde-se observar um desenvolvimento primitivo com 

atributos patológicos. Estas mulheres estão envolvidas em situação de violência doméstica e 

apresentam uma estrutura psíquica claramente esquizoide, fato corroborado por Ferrari 

(2002), que considerou a violência doméstica como um fenômeno multicausal e dentre estes 

citou características psicopatológicas. 

A análise do Conteúdo Humano mostrou que as respostas dadas às lâminas, de forma 

geral, estavam de acordo com o esperado. Contudo, as pacientes recorreram ora à alucinação 

negativa ora à positiva. Este dado mostra que as situações na realidade externa não podem ser 

suportadas. Existem dificuldades para o ego suportar a solidão e a exclusão. A proteção não é 

suficiente e o ego, em função dos ataques destrutivos dos objetos externos e internos 

persecutórios, torna-se e impotente, incapaz de pensar, recorre à paralisação para conter a dor 

e o sofrimento. A alucinação negativa é a alteração da percepção de objetos no campo visual, 

por ser intolerável, os objetos são excluídos do campo perceptível, já na alucinação positiva a 

pessoa insere objetos para que o sentimento provocado, não suportado, se torne suportável.  
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Os Conteúdos de Realidade são pobres, as cenas sempre vistas incompletas, o que 

indica alteração na percepção e no contato com a realidade. Além disso, em algumas lâminas 

os conteúdos foram apresentados como aterrorizantes. Isto pode indicar a falta de 

compreensão do quanto estas mulheres estão implicadas nesta relação e o quanto são 

agressivas, pois de acordo com os resultados, todas elas, em função da persecutoriedade dos 

objetos internos e externos, usam defesas primitivas como o ataque aos objetos (= 

agressividade).  Zancan et. al. (2013) em sua pesquisa observaram que de acordo com a 

percepção das mulheres, o abuso de substâncias como álcool ou outras drogas e ainda o 

sentimento de ciúmes por parte do companheiro são fatores que contribuem como causas da 

violência. Assim, o objeto mau, representado por estes homens, precisa ser atacado de modo a 

aplacar a persecutoriedade dos objetos interno e externo. 

No Contexto de Realidade as pacientes apresentaram, em algumas pranchas, tristeza, 

violência, terror, destruição, escravidão, fogo, mortos, chuva, paraíso e abandono. A 

dificuldade de simbolizar e a fragilidade egoica podem indicar que as participantes não 

conseguem lidar com situações de crise e inclusive não conseguem sair da situação de 

violência. Adamo (1999), discorre sobre a incapacidade das pessoas envolvidas em violência 

doméstica em significar suas experiências emocionais e criar representações simbólicas. 

Mozzambani et. al. (2011) afirmou que há incapacidade das vítimas de violência doméstica 

em elaborar e sair da situação. Tal fenômeno pode estar associado a vivências dissociativas e 

amnésia das experiências traumáticas o que caracteriza o comprometimento mental.  Estas 

participantes apresentaram, em algumas pranchas do TRO, como defesa egoica a cisão, que 

caracteriza dificuldade em lidar com a realidade e comprometimento da estrutura psíquica. 

Na análise do Sistema Tensional Inconsciente Dominante – STID, as pacientes 

apresentaram o predomínio da posição esquizoparanoide e em seguida viscocárica. Em 

nenhum dos quatro casos foram apresentados defesas, medos e desejos compatíveis com a 

posição depressiva. Segundo Klein (1946/1985), na posição depressiva os objetos são tidos 

como totais e o ego caminha para sua integração. Há os sentimentos de perda e culpa, a 

possibilidade de vivenciar esta nova experiência, distinguir que o objeto está separado do ego 

e sobre o qual não tem controle e ao mesmo tempo é dependente, constitui o desafio da 

posição depressiva, que é a possibilidade de elaboração do luto que leva à integração do ego e 

os mecanismos defensivos mais elaborados como identificação projetiva, deslocamento, 

sublimação e repressão passam a ser utilizados.  
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No STDI predominaram os desejos de: ser amada, incluída, cuidada, manter o objeto 

de dependência e de destruir o par. Os medos em concordância com os desejos foram: medo 

da solidão, da exclusão, da perda, do contato com os objetos destrutivos dos mundos interno e 

externo, da violência, de fundir-se aos objetos. Tais medos e desejos são característicos da 

posição esquizoparanoide, na qual predominam sentimentos como angústia intensa de 

natureza persecutória, inveja, voracidade e ambivalência. O objeto é tido como parcial, ou 

seja, visto como “bom” e “mau”. As defesas desta posição são utilizadas para proteger o ego 

do aniquilamento, que está relacionado a experiências mais arcaicas e a pulsão de morte é 

sentida como atuando dentro da personalidade.  As defesas, fragmentação e desintegração do 

ego são processos ativos do ego sobre si mesmo, estão inclusas no aniquilamento, dando 

origem a condições esquizofrênicas. O medo de ser aniquilado é representado pela negação; 

dentre os mecanismos primitivos de defesa, esta negação é sentida como um aniquilamento de 

aspectos negados do objeto ou do eu. Desta maneira configura o círculo vicioso da paranoia, 

no qual, ao mesmo tempo em que a negação é uma defesa, também é um fator que contribui 

para o temor da aniquilação (HINSHELWOOD, 1992). 

Quanto às defesas utilizadas, observou-se o uso da identificação projetiva maciça e 

adesiva, idealização, estados confusionais, alucinações negativa e positiva, negação maníaca, 

escotomização, paralisação e controle onipotente. Todas as defesas próprias das posições 

esquizoparanoide e viscocárica. A identificação projetiva maciça é formada quando a 

identificação projetiva está associada aos mecanismos destrutivos, os quais não podem ser 

contidos pelos impulsos libidinais, estabelece a persecutoriedade do objeto mau e o objeto 

bom é destruído em fantasia (KLEIN, 1952/1982). De acordo com Bleger (1985) a 

Identificação projetiva adesiva deriva de um estado, no qual as ansiedades são confusionais e 

o ego se vê imensamente ameaçado pelo objeto aglutinado. A idealização foi descrita por 

Hinshelwood (1992), como quando um objeto é tido como totalmente bom e por meio da 

cisão, é dividido entre bom e mau. O ego recorre à destruição dos aspectos maus do objeto às 

custas da negação, atribuindo assim, a ilusão da perfeição do objeto. Os estados confusionais 

apresentados pelas participantes são entendidos por Rosenfeld (1968), como excessivamente 

perturbadores em função de uma confusão de pulsões primárias. Esta confusão é resultante 

dos sentimentos invejosos que levam à impossibilidade de discernimento entre objeto bom e 

mau, de tal modo que o objeto bom passa a ser odiado por ser bom. As participantes 

apresentaram negação maníaca e escotomização. De acordo com Hinshelwood (1992), a 

negação é entendida como uma destruição onipotente da realidade concreta, menciona as 
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atividades defensivas primitivas e tipicamente violentas, em que o ego luta contra ansiedades 

psicóticas. Nas defesas maníacas é comum a negação da importância dos objetos de 

dependência. Klein (1970) afirma que o mecanismo de escotomização seria a negação das 

realidades interna e externa, ou seja, negação total da realidade psíquica; é ainda mais 

primitiva do que a negação e pode levar a restrições da introjeção e projeção, ocasionando 

assim, a base mais grave das psicoses. O controle onipotente é um importante mecanismo 

primitivo de defesa, tem como objetivo evitar as experiências de separação, dependência e 

inveja (HINSHELWOOD, 1992). A paralisação é gerada quando as pulsões perdem a 

flexibilidade e predominam os impulsos destrutivos, é estabelecida a persecutoriedade 

(HINSHELWOOD, 1992). 

Essas pacientes apresentam ego fragilizado e fragmentado, em situações de 

perseguição (destrutividade e violência) ou de indiferenciação (os objetos não podem ser 

mantidos à distância). Elas não conseguem estabelecer relações de objeto com predomínio de 

aspectos positivos. A presença do objeto nas situações de par não traz conforto e segurança. 

Os objetos ora são perseguidores ora estão idealizados, este ciclo impede qualquer tipo de 

gratidão e reparação. Nas situações de solidão, os objetos internos estão mortos, não é 

possível reparar e ao mesmo tempo há dependência intensa do objeto. Elas têm dificuldades 

de simbolizar, de pensar, o ego paralisa. Observa-se que os estados de angústia são 

insuportáveis e leva o ego à paralisação.  

Na pesquisa de Zancan et. al. (2013), a percepção das mulheres mostrou que a 

permanência na relação acontece devido às expectativas de alterações no comportamento do 

companheiro. Nos resultados obtidos pôde-se observar extrema dependência objetal, 

imaturidade, insegurança e o uso de mecanismos de defesas primitivos, o que nos leva a 

pensar em um comprometimento no desenvolvimento e novamente falha na percepção da 

realidade na qual estão inseridas. A ambivalência e a cisão colaboram para esta manutenção, 

visto que os objetos são de natureza instável e se por um lado não permitem segurança, por 

outro aparecem idealizados de modo que não podem ser abandonados.  

A dependência do objeto de natureza extrema remete à Posição Viscocárica, descrita 

por Bleger (1985) na qual o estado a dependência é total, estabelece um tipo de simbiose na 

qual o objeto corre o risco de ser destruído, por isso a agressividade transforma-se em 

violência. Há necessidade de fundir-se com o objeto, não existe diferenciação entre “eu e não 

eu”. 
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No confronto entre os objetos bons e maus (impulsos de vida e de morte) resulta 

intensa perseguição (predomínio dos objetos maus e aniquilamento do objeto bom), a parte 

amorosa é destruída e o ego experimenta sentimentos e a realização da destruição, predomina 

a angústia de morte. Em um dos casos, o mais extremo, sobressaem os impulsos destrutivos 

de matar, despedaçar, o ego está submetido à tirania das mais diversas formas, impera a 

violência. Os conflitos são sempre catastróficos.  
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4 Considerações Finais 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as relações objetais e estrutura da personalidade 

de mulheres envolvidas em casos de violência doméstica e como instrumentos utilizaram-se 

um questionário sociodemográfico e o Teste das Relações Objetais de Phillipson (TRO).  

Foram apontados indícios do funcionamento psíquico das participantes, quanto às 

dinâmica e estrutura. Pôde-se observar que as participantes apresentaram ego fragilizado e 

superego permissivo, houve o predomínio da Posição Esquizoparanoide e Viscocárica o que 

pode denotar funcionamento emocional infantilizado e imaturo.  

Estas mulheres não conseguiram manter uma relação de objeto saudável, o 

funcionamento psíquico ficou entre as posições Viscocárica e Esquizoparanoide, utilizaram-se 

da agressividade e dissociação como defesa para tentar lidar com o sofrimento psíquico; não 

apresentaram recursos psíquicos para lidar com as situações de crises, principalmente nas 

situações de violência nas quais estão inseridas.  

Refletindo sobre a questão da violência e de como estas mulheres se submetem a ela, 

por meio dos resultados obtidos nesta pesquisa, observou-se que se trata de um tipo de relação 

de objeto com extrema dependência, permeada pelo ódio e culpa persecutória. Esta última 

mobiliza a permissividade do superego que precisa satisfazer todos os desejos do objeto de 

dependência. Ao mesmo tempo em que são agredidas, elas também agridem, por não 

suportarem a ausência do objeto e o desejo de fundir-se a ele parece ser o gatilho que dispara 

os ataques. Elas não podem abdicar-se deste objeto. Assim, a manutenção da violência parece 

ter sua gênese no intenso sofrimento que a dependência do objeto estabelece e pelo ódio de 

não tê-lo em absoluto e de não poder fundir-se a ele.  

Entende-se a violência doméstica principalmente contra as mulheres como tendo sua 

causa de forma multifatorial, tendo em vista o prisma do desenvolvimento emocional 

conforme Melanie Klein, ou seja, considerando que o Ego se desenvolve em meio a fatores 

constitucionais e fatores externos (ambientais). Observando a história de vida das 

participantes, notou-se que se desenvolveram em ambientes pouco favoráveis e violentos, que 

perduram até o momento presente. Pode-se supor que as primeiras relações e a constituição do 

Ego parecem ter papel fundamental na manutenção da violência na vida destas mulheres. 

Embora haja necessidade de mais trabalhos nesta área, espera-se que os resultados 

desta pesquisa possam levar a reflexões sobre políticas públicas e intervenções mais eficazes 

para diminuir a incidência deste tipo de violência, bem como aplacar o sofrimento psíquico 

destas mulheres. 
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ANEXO A 

Carta da Instituição Coparticipante 
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Dados de identificação  

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Endereço: 

___________________________________________________________________ 

Telefone:___________________________________ Recado: _________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ Idade: _______ Gênero: (   ) Feminino      (   ) 

Masculino 

Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado   (   ) Convivente   (   ) Separado/Divorciado    (   ) 

Viúvo 

Primeira União? (   ) Sim (   ) Não Quantas? ________  

Tempo de convivência com atual parceiro: 

_________________________________________ 

Descrever: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Número de filhos: ___________________ Todos da mesma união? 

______________________ 

Trabalha? (   ) Sim       (   ) Não                       Ocupação: 

_________________________________ 

Ocupação do companheiro: _____________________________________________________ 

Naturalidade:  (   ) Região Norte   (   ) Região   (   ) Região Centro-Oeste  

(   ) Região Sudeste   (   ) Região Sul    

(   ) Estrangeiro: ___________ Motivo da Mudança: _____________________ 

Escolaridade:  (   ) Ensino Fundamental Completo  (   ) Ensino Fundamental Incompleto 

  (   ) Ensino Médio Completo  (   ) Ensino Médio Incompleto 

  (   ) Ensino Superior Completo (   ) Ensino Superior Incompleto 

  (   ) Analfabeto Por que parou de estudar?______________________________ 
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Encaminhado por:(   )Delegacia (   )Serviço Social (   )Assistência Social (   )Fórum (  )Outros  

Moradia 

Quantas pessoas vivem na mesma casa e quem são? ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Casa: (   ) Própria (   ) Alugada  (   ) Cedida, Por quem? __________________________ 

As pessoas dormem em quartos separados? Por quê? 

_________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dinâmica atual (motivo pelo qual veio ao atendimento): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo vive nesta situação: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dados da história de vida anterior (família de origem: investigar história de agressão, como 

era composta, relacionamento): _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

O que você espera do atendimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Relações Objetais e 

Estrutura de personalidade: mulheres envolvidas em casos de violência doméstica”, que tem o 

objetivo de avaliar aspectos da sua personalidade. Esta pesquisa é uma Dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde. 

Sua participação neste estudo é responder a questões que descrevem várias situações 

do cotidiano das pessoas e sua colaboração será realizada em aproximadamente uma hora e 

trinta minutos. 

Sua participação é isenta de qualquer benefício ou prejuízo. O estudo traz um risco 

mínimo já que, ao responder a pesquisa, você poderá se deparar com situações já vivenciadas, 

podendo sentir desconforto. Nesta situação, haverá a possibilidade de fazermos uma pausa e 

só será continuado o trabalho assim que você estiver disposta ou você poderá desistir de 

participar desta pesquisa. Caso se verifique a necessidade de atendimento específico, 

prestaremos todas as ações necessárias para sua a inserção em uma unidade de atendimento 

psicológico.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam auxiliar no entendimento das 

relações de violência doméstica. De posse desta informação, possamos pensar em ações 

preventivas. 

Você poderá esclarecer eventuais dúvidas com a responsável pela pesquisa em 

qualquer momento. A pesquisadora responsável é Camila Viana de Almeida, que poderá ser 

encontrada no seguinte endereço: Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde - 

Universidade Metodista de São Paulo – Campus Planalto na Av. Dom Jaime de Barros 

Câmara, 3º andar, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09895-400, telefone 4366-5351, e-mail 

cami.almeida@yahoo.com.br. Esta pesquisa está sob orientação da Professora Dra. Maria 

Geralda Viana Heleno. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo – 

mailto:cami.almeida@yahoo.com.br
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Campus Rudge Ramos, localizado na Rua do Sacramento, n. 230, Ed. Capa – São Bernardo 

do Campo – SP, CEP: 09640-000, telefone 4366-5814.  

É garantido que você não será identificado na pesquisa, pois não serão colocados 

nomes e outros dados pessoais. As informações serão mantidas em sigilo. 

Além do que, você poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem 

qualquer dano ou prejuízo. 

Você poderá ainda ser informado dos resultados da pesquisa, a qualquer momento do 

trabalho. 

Sua participação não implica em qualquer custo, como também você não receberá 

pagamento pela participação. E fica esclarecida a garantia de que caso sofra algum dano ou 

prejuízo decorrente de sua participação neste estudo, você poderá solicitar judicialmente 

ações indenizatórias conforme prevê a legislação.  

As informações da pesquisa serão utilizadas para fins científicos.  

Declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim e que terei posse de uma via deste termo. 

 

Local: __________________________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do participante             Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

desta participante para sua inclusão neste estudo. 

 

 

Camila Viana de Almeida 

Psicóloga Responsável pela Pesquisa 

CRP 06/104046 

               Data         /       /        
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ANEXO E 

HISTÓRIAS TRO  

 

HISTÓRIAS TRO CASO 1 

 

Lâmina A1 (1) 

Participante: Um homem, eu estou achando que é um homem. Como é para eu contar esta 

história? 

Pesquisadora: Da maneira que você quiser. 

Participante: Um homem que apareceu na minha vida, é assim?  

Pesquisadora: Pode ser. 

Participante: Eu tive um amor que não foi correspondido na minha adolescência, inclusive eu 

tenho esta mágoa até hoje. Eu falo, será que eu teria continuado com ele? Será que minha vida 

teria sido assim? Eu gostei muito, eu tinha 13 anos e me perdi. É assim, é uma história né? 

Pesquisadora: Pode ser. 

Participante: Foi um casamento forçado nós ficamos seis meses casado, depois nos 

separamos, foi um amor que ficou preso, não desabrochou. Eu penso será que esse meu mau 

humor é por causa disso, que este atual marido que foi o pai dos meus filhos, que faleceu, eu 

gostava mas não era um amor, amor, amor, eu penso que se eu estivesse ficado com ele e tido 

filhos como seria? Será que seria diferente? Teria uma vida diferente? 

Pesquisadora: Como este homem se sente? 

Participante: Da minha história ele nunca quis saber, foi um casamento forçado, ele nunca 

gostou de mim, ele gostava da outra. Quando foi para nos casar, ele falou que preferia casar 

com a minha irmã do que comigo. 

Título: Um amor sem ser correspondido. 
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Lâmina A2 (2) 

É um casal. Parece um casal. Será que está no início de um relacionamento? Será que vai ser 

um relacionamento que vai dar certo? Porque o meu não deu. O primeiro não deu certo e o 

segundo foi assim empurrando com a barriga, nós vivemos por viver. Acho que eu nunca vivi 

uma história de amor correspondida, acho que é por isso que eu tenho tanta mágoa, maldade, 

ódio e inveja. Tomara que o relacionamento deles dê certo não é, porque o meu não deu, nem 

o primeiro, nem o segundo. Não foi amor, só foi convivência com brigas. 

Título: Um amor que deu certo. 

 

Lâmina C3 (3) 

Aqui está parecendo uma briga, parece que são dois filhos, dois homens, será que são irmãos 

que não estão se dando? Na minha casa já aconteceu isso de se pegarem de tapas, um parece 

que está com pau na mão. Esta história não sei dizer não, na minha casa já aconteceu tanta 

briga assim de chegar a ir para o pronto socorro. Parece uma violência. Eu estou entendendo 

um cara com um pau na mão e um homem sentado, um pai. Não sei, será que é pai e filho? 

Filho querendo bater no pai ou dois irmãos. Esta figura está complicada pra mim, está 

parecendo uma briga e nem uma (nenhuma??) briga acaba bem, alguém vai sair machucado. 

Eu não estou entendendo se é entre irmãos ou uma briga com o pai. 

Título: Desavença em família. 

 

Lâmina B3 (4) 

Parece um casal apaixonado, querendo se beijar, está tendo uma harmonia boa entre eles, 

parece um romance bonito, se sentem felizes, tudo que dá certo acaba bem, eles vão ser 

felizes é o que está mostrando. 

Título: Um amor resolvido 

 

Lâmina AG (5) 

Tem bastante gente não é? Esta figura aqui eu não consigo completar uma história. Estou 

achando que tem bastante gente, é uma reunião? Uma festa? Não dá para entender o que eles 
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estão fazendo. É um enterro? Cemitério? Agora que eu vi é um enterro. Estão em um 

cemitério, é muito triste, é uma morte, agora quem será que morreu? Na minha família eu já 

perdi três. Minha mãe, meu pai e meu ex-marido, que é o pai dos meninos vai fazer um ano, 

estas perdas são muito tristes, principalmente da minha mãe e do meu pai, até hoje eu sinto a 

morte deles, sou revoltada com a morte deles, acho que é a coisa mais triste que tem, é a 

morte, ninguém gosta, nós aceitamos porque não tem outro jeito. Estas pessoas são parentes, 

filhos, são estas pessoas que vão nos enterros, vizinhos, parentes, quem fica mais chocado são 

os que estão próximos, a vida fica difícil para eles, mas tem que continuar a vida não é? A 

gente não pode parar com eles, acabou para eles que morreram, para nós ficam os 

sentimentos, a saudade, mas a vida continua. 

Título: Além do infinito. 

 

Lâmina B1 (6) 

É uma casa vazia, não tem ninguém, não vejo ninguém, uma casa sozinha sem ninguém 

habitando nela, não tem ninguém. Não dá para contar uma história. Será que alguém 

abandonou? Foi abandonada por brigas? Discussão? Desavença? Porque tem muito disso 

mesmo, eu mesma já abandonei minha casa várias vezes por isso, por brigas, maus tratos, era 

uma vida muito triste. A casa fica largada. Tem uma pessoa, aqui olha. Olhando assim vejo 

meus filhos, porque são tudo assim com problemas de drogas e a vida fica assim, a pessoa fica 

sozinha, esta pessoa está na porta da casa querendo sair ou entrar, se sente muito sozinha 

numa casa, é tão ruim ficar sozinha, eu não gosto de ficar sozinha, por mais que a vida seja 

assim uma bagunça, com brigas, confusão, eu nunca gostei de ficar sozinha. Solidão é muito 

triste eu não gosto de solidão não. 

Título: Ninguém comigo na casa 

 

Lâmina CG (7) 

Eu não estou entendendo esta figura. Uma avenida? As pessoas andando? Correndo? Fazendo 

ginástica? Não sei. Esta figura não estou conseguindo. Estão caminhando, querendo brigar. 

Esta daqui eu não estou conseguindo, não. Deve ser uma caminhada ou briga, não sei onde vai 

terminar isso daqui, não estou entendendo esta figura. 
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Título: Uma caminhada 

 

Lâmina A3 (8) 

Três pessoas né, conversando... Está difícil, está ficando difícil para descobrir as pessoas, está 

parecendo dois policiais e um rapaz. Os policiais vão intimar ele, será que é isso? Alguma 

coisa errada ele fez. Será que é briga, droga ou assalto? É o que acontece. Os policiais vão 

prender ele, será? Está difícil, está parecendo um chapeuzinho de polícia. 

Título: A polícia prendeu um assaltante, um traficante, sei lá. 

 

Lâmina B2 (9) 

Está uma escuridão, não é? Uma nuvem escura, parece uma nuvem escura. Agora que eu vi é 

uma árvore e duas pessoas embaixo da árvore. Estão namorando embaixo da sombra da 

árvore, estes daqui estão numa boa, eu acho que é um casal de namorados debaixo da árvore 

namorando. Eles estão felizes, debaixo da árvore, abraçadinhos, pelo jeito é um casal e eles 

estão felizes. Esta história pelo jeito vão continuar namorando, tomara que dê certo, porque 

eles estão felizes, vão casar não sei, vai acabar feliz, porque não tem violência. É um casal 

com harmonia. 

Título: Um romance no parque. Ah não! Tem uma casa aqui. Agora pegou a casa aqui, eles 

não devem estar se escondendo fora da casa, não é? Eu olhei... assim pensei em mim, parece 

que alguém estava maltratando eles dentro de casa e estão com medo de entrar. Agora 

confundiu a história, pode ser um casal que está fora de casa e estão com medo de entrar para 

dentro, estão esperando, não sei. Este título não sei não, eu não sei se é um casal de namorado 

ou estão se escondendo fora de casa. O título é Além do horizonte. 

 

Lâmina BG (10) 

Parece que é uma rua, não sei, um monte de gente junto, será que é uma casa abandonada? 

Mas o que este está fazendo aqui fora? Era para estar lá dentro, eu não sei porque está aqui 

fora, tem uns lá dentro e só ele aqui fora, será que ele está solitário? Não quer se misturar? 

Não estou entendo aqui não, estão numa igreja. Mas não está com cara de igreja, o outro não 
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quer entrar, não gosta de igreja. Não sei se é igreja ou um grupo de adolescente junto. Não sei, 

tem quatro, um maior, um sozinho. Um não quer entrar e tem cinco dentro, deve ser uma 

igreja ou uma casa abandonada com gente dentro, esta história está difícil de arrumar. 

Título: O menino solitário 

 

Lâmina C2 (11) 

É uma pessoa entrando na casa e a outra deitada na cama. Será que é um hospital? A pessoa 

está deitada e a outra está entrando pela porta. Será que é visita? Hospital? Cadeia? Não, 

cadeia não é. Está parecendo visita ou hospital que alguém vai entrar e visitar. Será que sou 

eu? Que estou indo visitar alguém no hospital, ou meu filho que está internado? Não sei. Vai 

acontecer a visita e depois eu vou embora e a pessoa que está doente fica, não sei esta história 

está confusa. 

Título: Uma visita no hospital. 

 

Lâmina C1 (12) 

É uma casa, bonita, bem arrumada, só que falta gente, estão ausentes na casa. A casa está 

sozinha, porque não tem harmonia, uma casa feliz é cheia de gente, pai, mãe, filho, neto, 

todos se amando, se respeitando. Assim que eu vejo a história da minha vida, meus filhos 

sendo do bem, minha família sendo unida, é uma pena que não tem ninguém nesta casa, fica 

uma casa triste, uma casa vazia, sem ninguém. 

Título: Uma casa sem ninguém 

 

Lâmina Branca (13) 

Aqui não tem nada, está branco, aqui não tem nada para eu contar, não tem história, não tem 

ninguém, não tem personagem, não tem história para contar, não tem necessidade nenhuma. É 

um papel em branco. No papel em branco pode escrever uma história. Eu queria escrever uma 

história de amor, de família unida, bem bonita que todo mundo se dava bem, se amava, uma 

história bem bonita... se eu pudesse contar, eu contava.  

Título: Eu imaginava uma história da minha família, de uma família feliz. Família feliz. 
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HISTÓRIAS TRO CASO 2 

 

Lâmina A1 (1) 

Me lembra alguma coisa triste, talvez uma criança sendo repreendida, num lugar sombrio por 

um homem forte. Não, eu acho que estou errada, me parece uma coisa sombria, não gostei, 

parece que aqui é uma pessoa mais frágil se curvando diante de uma pessoa mais poderosa, 

esta pessoa mais poderosa estivesse abusando do poder. Me lembrou, eu não sou 

preconceituosa porque minha mãe era negra, mas me lembrou os escravos, foi isso que eu 

lembrei. Não sei, dá a impressão que é isso e pronto acabou, vai ficar por isso mesmo, este se 

sente todo poderoso e este por ser repreendido é o que se sente humilhado, rebaixado. Eu vejo 

de fora, este é o que faz tudo, e este é injustiçado. 

 

Lâmina A2 (2) 

Aí são todas assim! 

Aqui é um casal, mas agora já não tive a impressão como o primeiro. Um casal romântico, 

próximo em sintonia um com outro, talvez início de namoro ou que já tem uma vida 

duradoura junto. Eles não eram românticos assim, mas lembrei do meu tio e da minha tia. Não 

viveram muitos anos juntos assim 50, 60 anos, eles se casaram velhos perto dos 40 e não 

tiveram filhos, eles viveram uns 30 anos juntos. O casamento deles foi arranjado, mas eles 

cuidaram um do outro de tal forma, não tiveram filhos e eu acabei sendo a filha deles. A 

minha mãe era mãe solteira, eles levaram minha mãe para a casa deles e eu acabei sendo 

criada pelos três. Ele tinha muitos ciúmes dela, mas era um ciúmes bom, não era um ciúmes 

que maltratava ou que ele tinha, vamos dizer assim, medo dela arrumar outro, nada disso, o 

ciúmes dele era para proteger, ele tinha medo que ela saísse e acontecesse algo com ela, ele 

saía sozinho, mas ela ficava esperando, dava certa hora, ela calculava e ficava esperando, 

preocupada, onde será que ele está? Na época não tinha celular. Era assim um cuidado com o 

outro, uma sintonia, me lembra isso. Como eles se sentem? Em uma situação confortável, em 

sintonia um com o outro, amparados, um precisa do outro. 
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Lâmina C3 (3) 

Pausa longa. Pegou a lâmina e virou. Não sei, eu não entendi. Parece que só tem uma pessoa, 

não duas, um homem pintando um quadro e uma pessoa observando, sentada do lado. Parece 

que está pintando um quadro ou um muro. Agora parece que já estou vendo melhor. Parece 

que tem uma pessoa aqui, outra aqui e uma moça. Um homem fazendo uma pintura e as 

pessoas observando o fim da pintura. Um pichador e dois moradores de rua. Talvez por eles 

estarem admirados com o grafiteiro. Está pintando um retrato. A cor vermelha estou vendo, 

mas não me veio nada na cabeça, talvez continuação do quadro. Ele está orgulhoso do 

trabalho e os dois admirados. Cada um vai continuar sua vida normal, ele grafitando os muros 

e eles continuam a vida normal. É... pela posição parece que são moradores de rua, de repente 

eles admirados, possam pedir uma ajuda e tenham vontade de fazer algo mais. 

 

Lâmina B3 (4) 

Uma família dentro de uma casa. Acho que o pai a mãe e um bebê, a mãe observando e o pai 

fazendo um carinho no filho. Só pelo tamanho, este aqui está mais alto, é isso. Me parece uma 

família tranquila, talvez o pai tenha trabalhado o dia inteiro, a mãe ficou com o bebê, aí ele 

chega em casa e óbvio, como pai vai dar atenção primeiro para os pequenos, que são os que 

mais sentem falta. Parece que deu atenção, vai brincar um pouco, dar atenção para a mãe 

também e com certeza como todo trabalhador nesta vida, vai tomar banho jantar e dormir. É 

um momento de descontração do pai, para a mãe é uma obrigação que se faz com prazer e o 

bebê feliz, porque estão todos ali protegidos. É uma obrigação que faz com prazer, dá um 

beijo no filho, por exemplo, a janta é uma obrigação que eu chego e tenho que fazer porque 

tenho que comer, mas não porque eu tenho ânimo. É uma obrigação que faz com prazer 

porque pra você também é bom. 

 

Lâmina AG (5) 

Um monte de gente, é uma reunião de trabalho, para ter um monte de gente assim e ainda 

sentados. Geralmente quando tem reunião é bronca ou melhoria, melhoria para a empresa 

nunca para o funcionário, eles dizem que é para o funcionário, mas é mentira. Algum tipo de 

mudança, depois volta todo mundo na rotina normal do serviço, com certeza, se foi colocado 

alguma regra a pessoa passa a partir daquele momento a seguir. Ou se for uma reunião só para 
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que entre as coisas no eixo, aí volta tudo ao normal. Foi para melhoria dos trabalhos, melhoria 

sempre é bom mas dependendo do meu cansaço, às vezes eu sei que a reunião é boba e como 

eu trabalho o dia inteiro em pé, às vezes sentar é bom. Me colocando na reunião eu vou sentar 

e dar graças a Deus que estou sentada. Sei que a reunião não vai dar em muito, não é à toa que 

estou procurando novos horizontes, eu iria me sentir bem por sentar, onde eu trabalho não 

vejo oportunidade de melhoria.   

 

Lâmina B1 (6) 

Novamente dentro de casa! Como os desenhos são muito escuros, me parece saindo de dentro 

de casa. Vou dizer porque saindo e não chegando, vamos dizer que sou eu, seu eu estivesse 

chegando, a cama estaria arrumada e como estou vendo aqui tudo jogado, quer dizer que estou 

saindo logo de manhã. Tenho uma rotina, assim, sou mais preguiçosa para levantar, eu 

trabalho há vários anos acordando cedo, mas se eu não colocar o celular para despertar eu 

perco a hora todos os dias. De final de semana o pessoal fala assim para mim “nossa! Acordei 

às oito horas da manhã” eu digo: meu Deus, eu acordei meio dia. (Risos) Final de semana é 

meu, eu faço o que eu quiser, durante a semana eu levanto às cinco e quarenta, deixo tudo 

arrumado, levanto e saio de casa. O meu marido acorda numa disposição, eu não, só acordo 

depois que chego na firma e tomo café. Fica tudo no piloto automático, levanto, escovo os 

dentes, coloco a roupa depois volto no quarto e arrumo, por isso que falei que me lembrava 

saindo. Quando eu perco a hora, pego carona com ele até metade do caminho, aí cada um 

pega seu rumo. Não tem escada na minha casa, mas aqui no caso, sou eu pegando minhas 

coisas e saindo. Como você se sente? Igual um zumbi. Como um zumbi se sente? Eu estou no 

piloto automático, ainda não acordei, eu levanto para ir fazer o que eu faço mesmo de rotina, 

se por um acaso eu sair daí, desta rotina, por exemplo, eu esquecer de colocar a carteira dentro 

da mochila, se eu não colocar ali um dia antes, eu esqueço e vou embora. Eu arrumo minhas 

coisas à noite, cedo eu acordo e saio. Você não se sente bem? Não, eu prefiro acordar meio 

dia, eu trabalho porque realmente eu preciso, eu faço meu trabalho e bem, eu sei da minha 

responsabilidade, mas não que eu goste de trabalhar. Se eu pudesse ganhava dinheiro em casa, 

estudar, ia fazer outra coisa, nada de obrigação. Você gostaria de ter outra rotina? Sim. 
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Lâmina CG (7) 

Este desenho não me lembra nada, não. Isto parece a cobertura de uma fábrica e aqui pegando 

fogo ainda. O que aconteceu para pegar fogo nesta fábrica? Me lembra uma reportagem, de 

uns dois anos atrás, uma firma de papel que pegou fogo em São Paulo. Nesta sua história por 

qual motivo você acredita que pegou fogo? Um curto circuito, por ser papel, ninguém morreu, 

só prejuízo material. E as pessoas se sentiram como? Em pânico, né, mas é só.  

 

Lâmina A3 (8) 

Não sei por que, mas me lembra uma imagem religiosa, quando você assiste aqueles filmes, 

da Grécia, uma imagem que transmite paz, pessoas pacíficas, umas pessoas aqui. Eu assisti 

uma vez um filme de Chico Xavier que se encaixa aqui neste desenho, fala de outros planos, 

não sei se tem, mas estou dizendo o filme, talvez outros planos, planos superiores, duas 

pessoas em paz recebendo uma que está acabando de chegar. Chegar de onde? Da morte. O 

que aconteceu antes? Uma pessoa que morreu e está perdida sem saber o que aconteceu e 

estes daqui chegaram para recepcioná-los, mas me mostra paz, tranquilidade. O que vai 

acontecer? Eles vão ficar em paz, não sei se eu acredito, mas eu quero acreditar que a gente 

sai daqui e realmente vá para um plano que é melhor, ai fica em paz, faz o que você quer, não 

vai mais estar vivo mesmo, seu espírito vai estar mais evoluído. E como eles se sentem? Em 

paz. Estão todos em paz? Estes por já estarem aqui, não são deuses nem nada, são pessoas 

comum que já passaram pela situação deste. E este daqui como se sente? Eu acredito que estes 

estão recepcionando este, que talvez esteja perdido, mas não em pânico, sem crise, sem saber 

o que está acontecendo exatamente. Outro dia eu falei para um rapaz, que eu li em um livro, 

que quando a gente sai daqui, vamos para outro plano e vamos trabalhar lá, não vai ficar lá 

dormindo à toa não, ai ele falou que quer ser enterrado com a carteira profissional, para eles 

verem que já trabalhou muito aqui, e lá quer subir aposentado.  

 

Lâmina B2 (9) 

Um casal embaixo de uma árvore se protegendo de uma chuva. Apesar que uma árvore não é 

lugar de se proteger da chuva, mas é o que me aparentou. Como se sentem? Com frio, 

molhados. Eu detesto sentir frio, não gostaria de estar no lugar deles, não. Isto acontece em 

São Paulo, está um sol e daqui a pouco desaba a água do nada, e pegaram desprevenido. Vão 
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esperar a chuva passar e cada um vai para sua casa, ou os dois vão para a mesma casa, tomar 

banho. Vão para a mesma casa, eles são marido e mulher. 

 

Lâmina BG (10) 

Não tenho ideia, não pode pular esta? Esta daí, se eu for me colocar no lugar, eu sempre 

estaria aqui, porque dificilmente eu me vejo em um grupo de pessoas. Eu não tenho família, 

então me coloco no lugar de estar só, não que eu não possa me juntar aqui, mas assim nunca 

farei parte daquelas pessoas. Quem são estas pessoas? Talvez desconhecidos, se fosse do meu 

conhecimento, acho que o único lugar que eu estaria assim (aponta o grupo) seria na empresa, 

porque lá quer queira, quer não, eu sempre estou junto com o pessoal até mesmo por causa do 

cargo, mas eu consegui conquistar muito o pessoal que trabalha comigo, então eu não estaria 

assim, estaria aqui no meio. E se fosse eu não excluiria ninguém, faria com que esta pessoa 

estivesse aqui. Mas na vida cotidiana eu me sinto muito assim, só porque, aqui eu não tenho 

pessoas para fazer parte, me sinto muito sozinha. E estas outras pessoas como se sentem? 

Indiferente a mim, talvez nem me note, eu passo despercebido para muita gente, eu não fico 

comentando que não tenho família então eu passo despercebido. Natal e Ano Novo eu sempre 

vou passar com a família do meu marido. O pessoal me trata como se fosse da família, alguns, 

os que tratam ele bem, me tratam bem também, porque ele já deu muito trabalho para a 

família dele, outros que não se dão bem com ele, se ele não faz parte, quem dirá eu. Eu me 

sinto, não sentindo, talvez agora até mude, mas eu não sentia, porque a gente estava tão ruim, 

que eu achava que ia acabar a qualquer momento, não queria me apegar nele. Talvez por me 

sentir muito só, sempre procurei não me apegar a ninguém, tanto é que parece ser maldade, 

mas meus filhos cresceram, cada um foi viver sua vida, eu sei que eles estão bem, mas eu não 

sinto falta da presença deles perto de mim, igual muitas mães falam que quer ter o tempo 

todo. A não ser minha filha mais nova que é pequena, aí eu me preocupo com ela, eu amo 

meus três filhos de paixão, sempre procuro saber se eles estão bem, mas eu não sinto aquela 

falta da presença deles o tempo todo comigo. Eu criei filho para o mundo e não para mim, 

talvez por eu ser só, e por isso eu não prenda tanto, junto a mim. 

 

 

 



82 
 

  

Lâmina C2 (11) 

Nossa sempre tem pessoas só! Se fosse ao contrário, mas agora é uma pessoa entrando em 

casa, no quarto. Hoje é um dia que estou vendo a preguiça, estou vendo só uma cama para ir 

dormir, sou eu que estou chegando em casa, me sentindo cansada e com sono. Hoje, vou falar 

de hoje e destes dias. Por estar procurando serviço, estou com uma ansiedade muito grande, 

eu quero sair, eu não tenho medo de sair deste trabalho, não tenho medo de ficar 

desempregada, eu trabalho desde os treze anos, então não é que eu fico escolhendo serviço, eu 

procuro dar o meu melhor. Mas hoje eu estou muito desanimada de onde eu trabalho, talvez 

eu esteja desanimada, eu te falo até mais, eu me comprometi a vir, está me fazendo até bem 

conversar com você, mas eu até comentei com minha filha, de como eu queria ir embora para 

casa, sabe, vou chegar em casa mais tarde, vou fazer jantar e vou dormir menos, estas coisas 

assim ainda me desanima, eu falo mais pelo serviço estou muito desanimada de lá, reflete em 

mim. O que vai acontecer? Eu vou dormir. 

 

Lâmina C1 (12) 

Uma casa arrumada, parece minha casa, casa de pobre. Eu falo que minha casa vai virar 

patrimônio histórico, é bem antiga. É uma casa vazia, tudo muito arrumado, sem vida, você vê 

na pia, na minha casa estas horas dificilmente não tem louça para lavar. Parece que ficou 

jogado, um prato uma xícara e uma jarra, me parece uma flor murcha, parece uma casa 

abandonada, se continuar assim vai se deteriorar. 

 

Lâmina Branca (13) 

Não estou vendo nada. Vamos falar de mim vai, eu não queria mais trabalhar, queria ganhar 

na mega sena, eu acho que ninguém quer isso (risos). É como eu já falei queria minha vida de 

outra maneira, hoje mesmo eu fiz um comentário, há um tempo atrás eu cheguei a me separar 

do meu marido, a gente não estava bem pelo mesmo motivo, a bebida, falta de atenção e ainda 

tinha minha mãe que estava doente. Me sentia só, nos separamos, acabei arrumando outra 

pessoa, mais por afeto, vamos dizer assim, ele nem sabe, e também não vejo necessidade de 

falar, porque não foi uma pessoa que eu me apaixonei, muito pelo contrário era bom só hora 

que estava perto ali, mas muito pelo contrário procurava ter distância, para não me apegar. Eu 

comentei hoje com uma pessoa, que esta outra pessoa começou a me ligar, perguntando se 
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está tudo bem, eu comentei com esta pessoa lá no serviço, é um supervisor nós temos uma 

troca de confidências, mas eu não tenho coragem de falar nem metade do que eu falei para 

você aqui, são só alguns trechinhos, algumas novidades. Ele é casado pela segunda vez e é 

bissexual mas ninguém sabe, como meu filho do meio é homossexual, ele falou para mim e 

ele sabe que não vou falar nada para ninguém Este homem não me fez diferença nem na 

época, era um apoio, um carinho que eu estava procurando, por incrível que pareça fez bem 

para o ego, era um rapaz muito bonito, nem eu acreditava, muito bonito mesmo, falei com ele 

por mensagem, mas já apaguei, não é uma pessoa que vai interferir na minha vida. Eu também 

não quero jamais, se eu entrasse na vida dele eu estaria prejudicando e eu não quero 

prejudicar ninguém, não é do meu feitio. Parece que é coisa do demônio, eu não estou bem no 

meu serviço hoje, aqui está só pela misericórdia, mas a minha vida hoje em casa está 

maravilhosa, parece um sonho e que vai acabar a qualquer momento, dentro da minha casa eu 

estou aproveitando o máximo, se chegar um dia que acabar eu vou entrar em depressão, que 

eu vou me matar eu não digo, isso ai eu acho impossível, vou ficar muito triste, em casa estou 

realizada. 
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HISTÓRIAS TRO CASO 3 

 

Lâmina A1 (1) 

Aqui! Nossa! Pausa... Uma pessoa parada só. Pausa... Como eu parada sem saber para onde ir. 

Pausa... Aflita, nervosa, como eu. Esperando uma pessoa para confiar, quando eu fico assim, 

fico esperando alguém para confiar.  

  

Lâmina A2 (2) 

Duas pessoas. Pausa... Estão conversando. Pausa... Acho que elas estão juntas, conversando 

coisas boas, se entendendo. Pausa... Uma vai querer mandar na outra, tomar a decisão 

sozinha, mas a outra não aceita. Não acaba bem vai ser um pé de guerra, vai discordar. Se for 

um homem e uma mulher, ele vai sair para deixar ela nervosa, ela vai ficar pensando para 

onde ele foi e o que está fazendo. Esperando chegar para começar a brigar de novo (risos).  

 

Lâmina C3 (3) 

Aqui são duas pessoas ou mais? Não é? Pausa... Acho que este lugar não é um lugar legal, 

enquanto estas pessoas estão aqui, tem alguém esperando por eles. Como no meu caso quando 

ele sai, eu fico esperando. Eles vão ficar aqui e vão para casa muito tarde. Pausa longa... 

Quando chega em casa não explica o que estava fazendo e fica por isso. Quem espera fica 

preocupada, a gente fica esperando, como eu quando meus filhos crescerem eles não 

vão aguentar, pois você vou exigir coisas e cobrar.  

 

Lâmina B3 (4) 

Duas pessoas que se gostam e uma outra que não gosta de ver eles juntos. Pausa... Eu acho 

que está aqui finge que gosta mas não gosta, não quer ver os dois juntos. Quando o casal 

está bem, este não gosta de ouvir, mas gosta quando o casal está mal. Para piorar a vida do 

casal e se metendo onde não é chamada. Vai fazer o casal se separar.   
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Lâmina AG (5) 

São uns amigos, eu acho que eles foram para algum lugar se divertir. Eu acho que vai acabar 

tendo um desentendimento, vão acabar indo embora. São dois que brigaram, todos ficaram se 

divertindo e os dois que brigaram foram embora. Um ficou com raiva do outro e ficaram 

inimigos para sempre. Brigaram por nada, por coisa boba, deixa a gente de lado.   

 

Lâmina B1 (6) 

Uma casa vazia. Pausa... Mas eu não sei porque ela está vazia, por que os donos saíram? 

Saíram por algum motivo apressados e esqueceram de fechar a porta. Sabe o que 

está acontecendo? Estes desenhos estão me lembrando no dia do meu acidente, no meu olho, 

muita gente, a casa ficou sozinha, aberta. Depois tinha duas pessoas e assim como se tratasse 

da minha história  

 

Lâmina CG (7) 

Duas pessoas, eles estão bem nervosos. Isto aqui no meio? Pausa... Aí minha cabeça 

está assim (como zonza) um lugar fechado com muita gente. Eu acho que eles, não sei o que 

vai acontecer. Pausa... Quem está aqui não pode sair, fica muito angustiada, termina assim ele 

fechado aqui. Quando começou, eu achei que era só desenhos mas depois vi que era. Pausa... 

Minha história.   

 

Lâmina A3 (8) 

Eu vejo três, aí minha cabeça, não dá nem para falar. Pausa... Tudo vem, como quando eu 

voltei em casa. É como se aqui fosse a gente e aqui ele, o meu irmão que estava presente na 

briga, A gente ficou tinha gente bebendo, meu marido tomou um refrigerante, depois fomos 

na casa do meu irmão, depois foi num lugar que era uma pizzaria e depois fomos embora. 

Terminou.   

 

Lâmina B2 (9) 
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Parece duas pessoas, uma árvore e uma. Pausa... Um prédio né, essas duas pessoas estão indo 

para este lugar (aponta a casa). Tem alguém esperando por eles. Pausa grande... (devolve a 

prancha e queixa-se por não ter muita resposta) eles estão indo conversar. 

Lâmina BG (10) 

Vem daquela outra lá, que todo mundo estava, mas está conseguiu sair, não sei como, ele foi 

para casa.  

 

Lâmina C2 (11) 

É só uma pessoa chegando numa casa vazia, não tem ninguém esperando. Pausa... E ele vai 

sair atrás de alguém, depois volta. Pausa... Volta em duas. 

 

Lâmina C1 (12) 

Esta não tem ninguém também. Pausa... Tem uma mesa montada mas não tem ninguém nela, 

as outras não eram pintadas assim (aponta a cadeira) eu acho que saiu todo mundo daqui 

também (parece muito incomodada) isto aqui não é traço, isto aqui é resultado de alguma, 

isto é sangue. Pausa... É uma casa que vai ficar assim suja, sem ninguém (empurra a 

prancha).   

 

Lâmina Branca (13) 

Limpa a prancha, como que tirando uma sujeirinha, balança a cabeça negativamente e diz 

“ai, não vai dar não”.   
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HISTÓRIAS TRO CASO 4 

 

Lâmina A1 (1) 

Eu não sei fazer isso, não consigo pensar em nada. Eu vejo uma pessoa, olhando para o nada. 

Deve estar muito pensativo. Estou até tremendo e suando, sempre fui assim, desde criança, eu 

não sei o que tenho que falar. É uma pessoa que está muito pensativa. Tristeza, o que vem, é 

isso. Pausa... Indecisão. Não saber o que fazer, fazer a coisa errada. Estou tremendo. 

 

Lâmina A2 (2) 

Duas pessoas um homem e uma mulher, unidos. Pausa... apaixonados. Não sei se a gente já 

começa ver coisas aqui, mas a mulher está com cara estranha parece eu, ele chateado. Vai 

acontecer um término. Só um término, ela está com cara feia para brigar e ele triste, estão 

conversando para um término. Estou suando muito, mas estou bem. 

 

Lâmina C3 (3) 

Pausa grande... Uma pessoa, está aqui é uma outra pessoa? É outra pessoa, é uma casa uma 

mesa. Uma pessoa segurando alguma coisa ou apoiando alguma coisa. Uma pessoa segurando 

alguma coisa, agora este vermelho aqui que eu não estou entendendo. Pausa... Aqui é uma 

cadeira com uma outra pessoa, duas pessoas conversando e uma segurando. Não consigo, 

estou vendo. Pausa... não estou conseguindo entender, estou vendo um vermelho, é uma casa. 

Duas pessoas parecem estar normais, esta pessoa que está aqui segurando alguma coisa é que 

está diferente. Não consigo visualizar, não consigo saber o que está acontecendo. Pessoas 

caladas, não sei, mas não vem mais nada na cabeça. Não sei se eu não quero ver alguma coisa 

aí, mas eu não estou enxergando nada. 
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Lâmina B3 (4) 

Um casal e uma pessoa espiando, um casal apaixonado, uma criança visualizando, não sei. 

Eles estão juntos, eles estão juntos ali próximo ao quarto se beijando, e a criança está vendo, 

espionando. Aqui é uma noite bonita, parece que estão apaixonados. Estou muito ansiosa, não 

consigo. Não estou preparada para o que vai vir.  

Não consigo dizer o que vem na minha cabeça. (Fique tranquila, você só está contando 

histórias). Está bem no outro desenho aquele vermelho era sangue. 

 

Lâmina AG (5) 

Várias pessoas juntas, velando uma pessoa. Triste todas e com saudade. Pronto. Cada um vai 

para sua casa. 

 

Lâmina B1 (6) 

Um homem indo no quarto de uma criança. E a criança muito assustada, só (sic). Pausa... O 

homem se sente triste, mas é algo mais forte do que ele. Ele está fazendo algo que não pode 

com a criança. Abusando dela. É o que eu vi na imagem, tá. Vão viver a vida normal como se 

nada tivesse acontecido. 

 

Lâmina CG (7) 

Pausa... Um monte de gente, sangue, para pegar esta pessoa que está aqui em cima, revoltadas 

muitas pessoas, só. Eles vão pegar. 

 

Lâmina A3 (8) 

Pausa grande... Duas pessoas. Pausa... Brigando com uma pessoa, porque eu não sei, consigo 

ver que são duas pessoas brigando com uma, mas eu não consigo ver. Não vai acontecer nada. 

 

Lâmina B2 (9) 
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Pausa... Duas pessoas escondidas olhando a casa, casa, apartamento, prédio não sei. Elas estão 

olhando. Elas vão roubar a casa, bater machucar, fazer tudo de ruim. Que medo do que eu 

estou falando. 

Lâmina BG (10) 

Uma pessoa isolada. Um grupo de amigos, aquela criança isolada, ninguém deixa ela se 

aproximar do grupo. Ela vai ficar sozinha, triste (sic). 

 

Lâmina C2 (11) 

Uma pessoa que eu não sei se é homem ou mulher, entra no quarto e mata uma pessoa. Não 

consigo ver quem está ali, mas ela vai matar. 

 

Lâmina C1 (12) 

Sangue, só sangue. 

 

Lâmina Branca (13) 

Pausa grande... Uma pessoa, uma criança que se sente muito sozinha, muito triste, que não 

sabe se aconteceu alguma coisa com ela ou não. No passado quando era criança (sic), a todo 

tempo se sente sozinha, apesar de ter atenção de todo mundo. Não consegue entender por que 

é assim, os anos passam e ela não consegue entender o que está acontecendo, porque não 

consegue ter um relacionamento com ninguém, não consegue ter amizade, porque sempre fica 

sozinha. Não consigo mais. Só isso (sic). Desculpa. Vem várias coisas na cabeça.  

 

 


